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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 
 

Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu 
 

Torsdag 21. mars 2019, kl. 10.00 – 16.00 
 
Møtende styremedlemmer: 
Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk, Berit Otterlei, Lisen J. Mohr og Monica 
Andresen.  
 
Fravær: John Berg-Jensen 
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør) og Linda Stensnes (referent).  
 
Fra Virke:  
Fagsjef Øivind Skjerve (sak 03/19) 
 
Fra BDO:  
Revisor Terje Tvedt (sak 04/19) 
 
 
Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. desember 2018 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 6.12.18. Det kom ingen merknader til protokollen innen 
merknadsfristen 11. januar 2019.  
 
Vedtak: Protokollen godkjennes.  

 
Sak 03/19 Styreevaluering (ledet av Øivind Skjerve, Hovedorganisasjonen Virke) 

Saksgrunnlag: Instrukser for styre og direktør (vedlagt) 
 
Oppsummering 
• Rammer for styrets arbeid: Styreinstruksen er veldig bra og gjennomarbeidet.  
• Vedtektene framstår som oppdaterte, men bør legges inn referanse til 

planverket/strategiske dokumenter. 
• Styrets rolle: Frambus styre er ansvarlig for stiftelsens daglige drift og forvaltning 

av eiendom og kapital. Stiftelsen Frambu får et driftstilskudd fra NKSD for å yte 
tjenester som et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Frambus 
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styre har behov for en ansvarsavklaring og dialog med NKSDs ledelse om 
strategiske og driftsmessige forhold knyttet til Frambu.  

• Styret som et kollegialt organ med representanter: Under diskusjon kom det et 
forslag til endringer i vedtektene som administrasjonen tar videre.  

• Rett til å behandle enhver sak som styretmøtte ønsker å behandle: Styret må ta 
stilling til hvordan vi skal håndtere innmeldte saker som vi ikke nødvendigvis vil 
bruke tid på.  

• Behandling av eventueltsaker: Disse skal meldes inn før godkjent dagsorden. For 
behandling av saken på inneværende møte, må alle styremedlemmene være 
enig.  

 
Sak 04/19 Årsregnskap og styrets årsberetning 2018 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag:  
1. Årsregnskap og Styrets årsberetning for 2018 (vedlagt) 
2. Revisjonsberetning (deles ut på møtet) 

 
I styrets drøfting med revisor uten direktør og sekretær til stedet kom det ingen 
særskilte merknader.  
 
Vedtak: Styret godkjenner årsregnskap og styrets årsberetning 2018.  Styret tar 
revisors beretning til etterretning.  

 
Sak 05/19 Satser for styrehonorar 2019 (vedtakssak) 

Saksframlegg: Honorarer og godtgjøring 2019 til styrets medlemmer.   
 
Vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte satsene. Styret ber Frambus administrasjon å 
forberede et saksframlegg til neste styremøte, som drøfter hvilke faglige aktiviteter 
det er rimelig at styremedlemmer får dekket.  
 

Sak 06/19 Rapport faglig virksomhet 2018 (orienteringssak) 
Saksgrunnlag: Rapport faglig virksomhet 2018 

 
Vedtak: Styret tar rapporten til orientering, og ber Frambu arbeide opp mot NKSDs 
ledergruppe med tanke på å utvikle et felles, standardisert kodeverk for NKSDs 
tjenester. 	
 

Sak 07/19 Muligheter for Frambu innen palliasjonsfeltet (drøftingssak) 
Saksframlegg: Muligheter for Frambu innen palliasjonsfeltet 
 
Oppsummering av diskusjonen: Styret ber Frambu lage et notat til neste styremøte 
som utreder de mulighetene som finnes innenfor den kompetansen senteret har på 
dette området, gjerne i samarbeid med andre relevante fagmiljøer. Samtidig tar 
Frambu kontakt med Helsedirektoratet for å informere om Frambus tilbud i dag og for 
diskutere hvilke finansielle muligheter som finnes for en utvidelse av tilbudet. 
 

 
Sak 08/19 Forholdet mellom lønns- og driftskostnader (drøftingssak) 

Saksgrunnlag: Oppsummering av drøfting av saken i ledergruppa 
 
Styret tar drøftinga i Frambus ledergruppe til orientering. 
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Oppsummering av diskusjonen: Lavere lønnskostnader gir større handlingsrom. 
Frambu har noen økonomiske utfordringer knytta til en aldrende bygningsmasse og 
høye strømutgifter. Styret tar med seg denne diskusjonen videre til strategimøte. På 
dette møtet må også konkrete planer for et nybygg presenteres.  

 
Sak 09/19 Diverse orienteringssaker 

a. Faglig virksomhet pr 1. mars 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 
b. Økonomisk status pr. 1. mars 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 
c. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu (muntlig orientering ved 

direktøren) 
d. Gavemidler 2018 – bruk og status (vedlagt) 
e. Årsrapport 2018 til NKSD (vedlagt) 
f. Årsrapport HMS 2018 (vedlagt) 
g. Handlingsplan HMS 2019 (vedlagt) 
h. Årsregnskap 2018 for Oswald og Else Søbergs stiftelse, Nils og Edith Haaves 

stiftelse og Oddvar Magne Vedelds legat (vedlagt) 
i. Sykefraværsstatistikk 2018 
j. Bistilling for direktøren ved Nord universitet (muntlig orientering) 
k. Bruk av frigitte lønnsmidler etter assisterende direktør.  

 
Vedtak: Styret tar 09/19a-k til orientering. 
 

Sak 10/19 Neste styremøte 
 
Vedtak: Neste styremøte blir 3. - 4. juni 2018. Styreleder og nestleder diskuterer hvor 
seminaret skal være sammen med direktør, og tar beslutning i god tid før seminaret.  

 
Sak 11/19 Eventuelt 
  Ingen meldte saker 
 
 
 
 
 
 

Frambu, _________ 
Styret i Stiftelsen Frambu 

     
 
 
____________________ _____________________  ______________________ 
Bjørn Terje Lerdal  Berit Nesseth Otterlei   Torhild Grete Berntsen  
styreleder   nestleder    styremedlem 
 
 
 
 
_____________________ ______________________  _______________________ 
Tone Lisbeth Mørk  Lisen Julie Mohr   Monica Andresen 
Styremedlem   styremedlem    styremedlem   
  


