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Deres referanse

Til eiere

IKA Kongsberg: Invitasjon til eiermøte 27. januar 2021
IKA Kongsbergs styre inviterer til digitalt eiermøte 27. januar 2021 kl. 14 – 15.30.
Eiermøtet er et uformelt forum hvor styret kan presentere og/eller diskutere problemstillinger
og temaer med selskapets eiere. Det er ingen formelle krav til deltakelse fra eier, og det vil
heller ikke bli ført referat eller protokoll.
Styret ønsker på dette eiermøtet å presentere og orientere om selskapets strategiske arbeid.
Representantskapet vedtok på sist representantskapsmøte Handlings- og økonomiplan 20212024. Selskapets samfunnsoppdrag, hovedmål og visjon for strategiperioden presenteres i
denne.
Styreleder vil starte møtet med en statusrapport om selskapet i pandemien, orientere om
selskapsavtalen og gjennomføring av ordinært representantskapsmøte 21. april 2021.
Videre presenteres strategiske valg og utvalgte satsningsområder i strategiperioden. Styret
ønsker å gi eierne bedre kjennskap til utviklingsarbeidet, og hvilke gevinster dette har for den
enkelte eier og for selskapet. Det er også viktig for styret å synliggjøre at IKA Kongsberg kan,
som arkivinstitusjon og arbeidsplass, bidra til bærekraftig utvikling, og vil innføre og bistå med
tiltak som støtter opp under bærekraftsmålene.
Utviklingen synliggjøres i strategiplanen IKA2025. Vekst i selskapet knyttes til utvikling av
tjenestetilbudet til eiere i vårt kjerneområde, og styreleder vil på eiermøtet presentere og be
om innspill til følgende satsninger:






Prosjekt «1992»
Samkjøring av papirarkiv og digitale arkiv (hybridarkiv). Dette ved hjelp av
digitalisering og maskinlæring
IKA Innsyn
Program for innsyn i fagsystemer til hjelp for forvaltningen selv og for formidling til andre
brukere
Personvernombud
Tilbud om felles løsning for personvernombud for eiere og andre kommunale og interkommunale
selskap i vårt distrikt

Adresse
IKA Kongsberg
Frogs vei 48
3611 KONGSBERG

E-Postadresse
postmottak@ikakongsberg.no
Foretaksregisteret
971 309 040 MVA

Telefon
32 76 40 20

Bankkonto
1503 53 59262
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Prosjekt «Innsyn på døra»
Ved henvendelser om innsyn i for eksempel egen barnevernsmappe, utføres dette i dag av eier selv.
Dokumentasjon blir da sendt tilbake til eier. Det å tilby at IKA utfører denne tjenesten kan være en god
økonomisk løsning for eier, og samtidig være et godt tilbud til bruker

Eiermøtet vil gjennomføres på den digitale plattformen Teams. Påmelding med navn og epostadresser sendes til postmottak@ikakongsberg.no innen 20. januar 2021.
Lenke til Teams sendes påmeldte i god tid før møtet.

Med vennlig hilsen
Astrid Sommerstad
Styreleder

Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

