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STYREINSTRUKS FOR STIFTELSEN FRAMBU 
 
 
 

1. Formål med instruksen 
 
Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets 
oppgaver, ansvar, strategiske funksjon og saksbehandling. Instruksen bygger 
på Lov om stiftelser av 15 06 2001 nr. 59, som trådte i kraft fra 01 01 2005, og 
vedtekter for Stiftelsen Frambu av 07 12 2006, som er godkjent av 
Stiftelsestilsynet i brev av 06 02 2007. Styret har ansvar for de prinsipielle 
forhold rundt driften av stiftelsen Frambu. Innenfor disse prinsipielle rammene 
har  direktør ansvar for gjennomføring. 

2. Stiftelsens formål og ansvarsområde 
 
Stiftelsens formål følger av vedtektenes § 2: 
 
”Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av 
situasjonen for enkelte grupper av funksjonshemmede og deres familier. 
 
Stiftelsen skal samle, utvikle og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente 
funksjonshemninger til brukere, pårørende og fagmiljøer, slik at barn, unge og 
voksne personer med nedsatt funksjonsevne kan leve et liv i tråd med egne 
forutsetninger, ønsker og behov.” 
 
Frambu er av helsemyndighetene godkjent som et landsdekkende 
kompetansesenter med oppgave å bidra til at personer med sjeldne og lite 
kjente diagnoser får samme tilbud og service som andre, samt dekke behov for 
faglige tjenester som ikke dekkes av det ordinære tjenesteapparatet. Stiftelsens 
rettigheter og plikter i forbindelse med levering av kompetansesentertjenester 
er regulert av særskilt Rammeavtale og årlig Ytelsesavtale med Helse Øst 
RHF.   
 
Frambus virksomhet er basert på et nært samarbeid med brukere og 
brukerorganisasjoner. 
 
Styret leder stiftelsen i samsvar med dens formål, vedtekter og egne 
beslutninger. 
 

3. Styrets oppgaver og kompetanse 
Nedenfornevnte oppgaver er styrets oppgaver som tilrettelegges og utføres av 
direktøren og administrasjonen.   
 

Hovedoppgaver 
Styret er det ansvarlige organ for stiftelsens drift og forvalter stiftelsens 
eiendommer og kapital i samsvar med stiftelsens formål.  
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Styrets oppgaver er knyttet til: 
1. Mål og strategier 
2. Faglig kvalitet og tjenesteinnhold 
3. Organisasjon og ledelse 
4. Kontroll av drift 
 
Styret har i tillegg til dette ansvar for evaluering av eget arbeid og arbeidsform. 
 

3.1 Mål- og strategioppgaver 
Styrets ansvar for stiftelsens strategiske utvikling omfatter blant annet 
følgende: 
 

• Fastsette styringsfilosofi (verdigrunnlag) 
• Utvikle og vedta målsettinger, samt oppfølging av disse 
• Utvikle og vedta strategiske planer, samt oppfølging av disse 
• Godkjenne årlig handlingsplan på de ulike virksomhetsområder 
• Behandle alle spørsmål om større investeringer/utbygging og ta stilling 

til spørsmål om eventuelle låneopptak 
• Behandle og vedta de årlige drifts- og kapitalbudsjetter 
 

3.2 Faglig kvalitet og innhold 
Styret skal med basis i vedtektene og inngåtte avtaler tilrettelegge for et best 
mulig tjenestetilbud innenfor rammen av tilgjengelige ressurser. Slike 
oppgaver inkluderer blant annet: 
 

• Utvikling av god faglig praksis i henhold til den til enhver tid gjeldende 
lovgivning og inngåtte avtaler 

• Tjenestene skal ytes ut fra et brukerperspektiv og tilpasses 
brukergruppenes behov 

• Oppfølging av Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 
• Forbedringsprosesser 
• Kompetanseoppbygging 
• Oppfølging av brukertilfredshet 
• Oppfølging av medarbeidertilfredshet 
• Effektivisering av ressursbruk 

 

3.3 Organisering og ledelse 
Styrets ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av stiftelsens 
samlede virksomhet inkluderer blant annet: 
 

• Fastsette overordnet organisasjonsmodell 
• Tilsette daglig leder (direktør) og fastsette dennes arbeidsvilkår og 

instruks  
• Definere hensiktsmessige rapporteringsformer 
• Foreta ressursvurderinger 
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• Sikre godt lederskap og kompetanseutvikling 
 

 

3.4 Kontrolloppgaver 
Styret skal gjennom direktørens rapportering holde seg orientert om stiftelsens 
virksomhet og føre kontroll med vedtatt budsjett. Det skal føres tilsyn med at 
virksomheten drives i samsvar med lover/forskrifter som regulerer stiftelsens 
virksomhet, vedtektene, samt inngåtte avtaler. 
 
Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der det finnes nødvendig. 
Iverksettelse av slike undersøkelser skal vedtas av styret, og det enkelte 
styremedlem kan ikke iverksette egne undersøkelser. 
 
Styret avgir hvert år årsberetning over stiftelsens virksomhet. 
 

4. Styrets arbeidsplan 
 
Styret skal hvert år utarbeide en arbeidsplan, som angir en oversikt over saker 
som forventes behandlet og møtetidspunkter. Planen rulleres 
 

5. Rapportering til statlige myndigheter 
 
Krav til rapportering og tilhørende tidsfrister er nærmere definert i 
rammeavtale med Helse Øst RHF og årlige rundskriv fra Sosial- og 
helsedirektoratet. Styret er ansvarlig for at disse krav/frister overholdes.  
 

6. Styrets saksbehandling 
   
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under 
styret. Styremøte avholdes minst fire ganger i året og ellers når ett av 
styremedlemmene eller direktøren krever det. I samråd med styreleder 
innkaller direktøren til møte med 8 dagers varsel.  
 
Hvert enkelt styremedlem og direktøren kan kreve at styret behandler bestemte 
saker.  
 
Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan 
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.  
Styremedlemmene og direktøren kan kreve møtebehandling. 
 
Styrebehandlingen ledes av styrelederen, eller i dennes fravær av nestlederen. 
Er ingen av disse til stede, velger styret selv en møteleder. 
 
Direktøren har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale 
seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak. For øvrig deltar 
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normalt ansvarlig saksbehandler ved behov. Representanter for tilsynsorgan, 
som for eksempel valgt revisor, kan innkalles til styremøter etter behov. 
 
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal angi tid, sted, 
deltakere, behandlingsmåte, saksreferanse og styrets beslutninger. 
Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve 
sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de 
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. 
  

7. Vedtaksførhet - Habilitet 
 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer eller varamedlemmer er 
til stede. 
 
Vedtak gjøres med alminnelig stemmeflertall blant de møtende. Ved 
stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 
 
De til enhver tid gjeldende lovregler om habilitet gjelder for styremedlemmer.   
 

8. Representasjon utad 
 

Styret representerer stiftelsen utad, d.v.s. rett til å inngå avtaler på vegne av 
stiftelsen, til å representere stiftelsen i forhold til offentlige myndigheter osv. 
 
Styret kan gi styremedlemmer eller direktøren rett til å representere stiftelsen 
utad, alene eller i felleskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt. 
 
Direktøren representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige 
ledelse. 
 

9. Styregodtgjørelse m.v. 
 
Styret fastsetter satser for fast årlig honorar til styrets medlemmer. Det faste 
honoraret til styreleder og nestleder inkluderer godtgjørelse for arbeid med 
forberedelse av styresaker, kontaktmøter med direktøren og SHdir/Helse Sør-
Øst, samt deltakelse på Brukermøter. 
 
I tillegg til fast honorar tilstås styremedlemmene honorar for deltakelse i 
styremøter etter satsene for ”Utvalgsgodtgjøring i statlige utvalg, jf. Statens 
personalhåndbok, for henholdsvis styreleder og øvrige medlemmer ( inkl. 
varamedlemmer når de møter i styret). Det honoreres for hele timer i møte i 
henhold til møteprotokoll og minimum for det antall timer som er reservert i 
møteinnkallingen. Forberedelse til styremøter honoreres med like mange timer 
som for arbeid i møter. Den som leder styremøtet tilstås forhøyet møtehonorar 
som leder. 
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Reiseutgifter til styremøter godtgjøres i henhold til statens satser. 
 
Honorar for annet arbeid i styret så som ad hoc arbeidsgrupper, samt refusjon 
av andre kostnader enn det som er nevnt ovenfor, skal forhåndsgodkjennes av 
styreleder, eventuelt av to styremedlemmer hvis dette gjelder styreleder selv, 
og honoreres som for arbeid i styremøter, med mindre styret vedtar noe annet. 
 
Brukerrepresentantenes deltakelse i Brukermøter godtgjøres med ”enkel sats” 
etter medgått tid i samsvar med programmet inntil 6 timer per dag. For ”aktiv 
deltakelse” i samsvar med de enkelte programposter gis i tillegg godtgjørelse 
for møteforberedelse. Planleggingsmøter godtgjøres etter hovedreglene.  
 
Dersom møtedeltakelse medfører tapt arbeidsinntekt, kan det gis erstatning 
etter statens regler for utvalgsgodtgjøring, punkt III Erstatning.         
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1. Formål med instruksen 

Denne instruksen beskriver rammer for administrerende direktørs arbeid og omhandler 
dennes ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter.  
 

2. Overordnet rolleavklaring 
Styret fastsetter strategier og rammer for FRAMBU.  Direktørs rolle er å utvikle og iverksette 
strategier og handlingsplaner på lang og kort sikt i samsvar med styrets beslutninger og 
instrukser, samt å følge opp disse. 
 
Direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre 
ansettelsesvilkår.  
 

3. Direktørs myndighet 
Direktør forestår den daglige ledelsen på FRAMBU. 
 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter FRAMBUs forhold er av uvanlig art eller 
av stor betydning. Direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret.  
 
Styres av vedtektene: 

• Pantsettelse eller avhending av eiendom 
• Salg av sykehusvirksomhet 
• Opptak av lån uten styrets godkjennelse  
• Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30 
• Investeringer (og vedlikehold) ut over 10 mill kroner 
 

 
4. Direktørs oppgaver  

4.1     Hovedoppgaver 
Nedenfor følger nærmere beskrivelse på hovedoppgaver som inngår i ansvaret til Direktør på 
FRAMBU. Direktør fremforhandler rammeavtale og ytelsesavtale. Disse legges frem for 
styret for godkjenning. 
 
4.1.1   Regnskap 
Direktør skal sørge for at FRAMBUs registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er 
ordnet på betryggende måte. 
 
I dette ligger at Direktør må etablere tilfredsstillende økonomirutiner og systemprosedyrer. 
  
4.1.2   Rapportering 
 
4.1.2.1 Informasjon til styret 
Direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling.  
 
Direktør skal minst hver fjerde måned gi styret skriftlig underretning om virksomheten i 
forhold til vedtatte planer og budsjetter.  
 
Styret har rett til enhver tid å kreve at Direktør gir styret en redegjørelse generelt sett og i 
saker av særskilt interesse. 
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Direktør har ansvar for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt. 
 
4.1.2.2 Årsberetning og årsregnskap 
Direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Direktør skal 
underskrive årsberetningen og årsregnskapet. 

4.1.3   Saksforberedelse - styremøter 
Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Direktør forestår 
saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. Direktør skal sørge for å holde 
styret informert om viktige beslutninger som gjøres av ledelsen innenfor daglig ledelse. 
Administrerende direktør skal rapportere til styret vedrørende fremdrift i planer og informere 
om eventuelle avvik. Direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme 
informasjon til samme tid. Direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til 
styremøte. 
 
4.1.4   Samarbeid med andre 
Direktør skal også bidra til samarbeid med andre institusjoner når dette er egnet til å fremme 
formålet til FRAMBU.  
 
4.1.5   Informasjon og samfunnskontakt 
Direktør representerer Frambu utad i saker som inngår i den daglige ledelse.  
 
4.1.6   Helse, miljø og sikkerhet 
Direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som ivaretar helse, 
miljø og sikkerhet. 
 
4.1.7   Personalansvar  
Direktør har personalansvaret for de ansatte på Frambu. Dette kan delegeres for lavere 
nivåer til avdelingsleder. 
 
 

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
 
Styret FRAMBU etablerer årlige resultatkrav til administrerende direktør. Administrerende 
direktør vil bli evaluert i forhold til disse ved utløpet av hver periode. 
Det vil bli etablert evalueringskriterier innen følgende omåder: 
- økonomi og aktivitetsutvikling 
- sikring av kvalitet på tjenester 
- brukerperspektivet 
- ledelse- og kompetanseutvikling 
- innovasjon og nyten ning – forbedringsprossser 
- forholdet til eksterne samarbeidsspartnere 
 
 


