
	

	1	

 
STIFTELSEN FRAMBU 

 
 
 

Innkalling til styremøte i Stiftelsen Frambu 
 

4. juni 2019 
 
Møtende styremedlemmer: 
Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk, Berit Otterlei, John Berg-Jensen, Lisen J. Mohr 
og Monica Andresen.  
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør og referent).  
 
Tid: 4. juni 2019 0915 – 1430  
Sted: Ågrenska  
 
Vararepresentanter mottar innkalling og sakspapirer til orientering, men møter kun dersom de 
innkalles særskilt. 
 
 
Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2019 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 21.3.19. Protokollen har tatt hensyn til merknader som kom 
inn innen merknadsfristen 24. april 2019.  
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.  

 
Sak 14/19 Økonomisk status per 30. april 2019 (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Økonomisk status per 30. april 2019 
  
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering  

 
Sak 15/19  Faglig virksomhet pr 1. juni 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

Sak 16/19 Frambus kvalitetssystem (orienteringssak) 
Saksgrunnlag: Frambus kvalitetssystem 
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Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

Sak 17/19 Støtte til faglig aktivitet for styremedlemmer ut over ordinære møter 
Saksframlegg: Støtte til faglig aktivitet for styremedlemmer ut over ordinære møter 
 
Forslag til vedtak:  
 
1. Brukerrepresentanter og eksterne representanter kan søke støtte til en faglig 

aktivitet i året, begrensa oppad til kr 5000. De ansattes representanter i styret får 
sine utgifter dekka gjennom sin avdeling.  

2. Det må være et absolutt krav at denne aktiviteten er relevant for vervet som 
styrerepresentant.   

3. Søknaden fremmes til styreleder, som tar beslutning i samråd med direktør. 
Dersom styreleder søker, beslutter nestleder og ett annet styremedlem.  

 
Dette vil gi økte kostnader for styrearbeid på Frambu. Budsjettposten for styrearbeid 
må da økes noe fra neste budsjettår. 

 
Sak 18/19 Evaluering av årets brukermøte (drøftingssak) 

Saksframlegg: Evaluering av Frambus brukermøte 2019 med vedlegg.  
 
Forslag til vedtak: Frambus administrasjon tar med innspill fra møtet i planlegging av 
brukermøtet 2020. Forslag til program blir lagt fram på desembermøtet, i tråd med 
Årshjul for styret.  
  

Sak 19/19 Forvaltning av Frambus egenkapital (vedtakssak) 
Saksframlegg: Forvaltning av Frambus egenkapital med vedlegg 
 
Forslag til vedtak (to alternativ):  
1. Frambu viderefører ordning med egenkapital på ordinær høyrentekonto.  
2. Frambu setter 10 millioner av egenkapitalen i Handelsbankens 

pengemarkedsfond 
 

Sak 20/19 Åpne eller lukka styremøter på Frambu 
Saksframlegg: Åpne eller lukka styremøter på Frambu 
 
Forslag til vedtak: Som hovedregel er Frambus styremøter ikke åpne for andre. Styret 
kan likevel beslutte å åpne styremøtene i bestemte saker, der det vurderes at saken 
har en særlig interesse for Frambus ansatte, eller for interessenter utenfor Frambu.   

 
Sak 21/19 Diverse orienteringssaker 

a. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu (muntlig orientering ved 
direktøren) 

b. Frambus FoU-virksomhet (muntlig orientering ved direktøren) 
c. Sykefraværsstatistikk per 30. april 2019 (vedlagt).  
d. Revidert rammeavtale med HSØ (vedlagt) 
e. Møte med Virkes advokat Jon Fors-Skjæveland 1. april 2019 om forholdet mellom 

Stiftelsen Frambu og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (muntlig 
orientering ved direktøren)	

 
Forslag til vedtak: Styret tar 21/19a-e til orientering.	
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Sak 22/19 Valgkomite (vedtakssak) 
Saksframlegg: Forberedelse til opprettelse av valgkomite og utforming av mandat.  
 
Forslag til vedtak: Styreleder arbeider videre med å finne styrets representant i 
valgkomiteen basert på innspill i møtet, og med å finne to eksterne medlemmer av 
valgkomiteen. Frambus administrasjon lager utkast til mandat for valgkomiteen.  
 
Forslag til valgkomite og utkast til mandat legges fram for styret på septembermøtet. 
 

Sak 23/19 Styremøter september og desember 
Neste styremøte blir 19. september 2019 kl. 10.00 - 16.00 på Frambu.  
 
Det kan være behov for å endre dato for styremøte i desember på grunn av kollisjon 
med NKSDs personalsamling.  

 
Sak 24/19 Eventuelt 
 
 
 
 


