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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 
 

Sak 23/20: Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu 
Ingen merknader før merknadsfrist 4. juli 2020 

 
16. juni 2020 

 
 
 
Møtende styremedlemmer: 
Kjetil Ørbeck (styreleder), Tone Mørk, Berit Otterlei, John Berg-Jensen, Lisen J. Mohr, Monica 
Andresen og Tor Erik Nyquist (2. Vara).  
 
Fravær: Anne Lise Høyland 
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør), Simen Stokke (under sak 15/20), Krister Fjermestad (under sak 
17/20), Linda Stensnes (referent).  
 
Tid:  16. juni 2020, kl. 10.00 – 14.00 
Sted:  Ble gjennomført som videomøte, med styreleder, direktør, referent og ett styremedlem til 
stede på Frambu.   
 
 
 
 
 
Sak 11/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 12/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2020 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 25. mars 2020. Det kom ingen merknader til protokollen 
innen merknadsfristen 10. april 2020.  
 
Vedtak: Protokollen ble godkjent og sendes til digital signering via Digipost.  

 
Sak 13/20 Økonomisk status per 30. april 2020 (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Økonomisk status per 30. april 2020  
  
Vedtak: Styret tok saken til orientering  
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Sak 14/20 Opptrapping av vedlikeholdsprosjekter på Frambu i forbindelse med koronakrisen 
  Saksgrunnlag: Oversikt over igangsatte og planlagte prosjekter.   
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 
Sak 15/20 Frambus kvalitetssystem (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Ny kvalitets- og rutinehåndbok (lenke) 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. Styret ba om en oversikt over store avvik til 
hvert styremøte. 
 

Sak 16/20 Søknad til Helsedirektorat om midler til prosjektet Leve NÅ 
Saksgrunnlag: Søknad til Helsedirektoratet om midler til prosjektet Leve NÅ, med 
prosjektbeskrivelse og budsjett. 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 17/20 Frambus FoU-virksomhet (orienteringssak) 
Saksgrunnlag: Frambus FoU-virksomhet (vedlagt) 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 
Ved den årlige rapporteringen av FOU-virksomheten, ber styret om informasjon om 
når resultater fra forskning på våre egne tjenester foreligger. Styret ønsker også en 
presentasjon av hvordan den seneste forskningen har blitt implementert i praksis, der 
dette er mulig. 
 

Sak 18/20 Forslag til endring av gjennomføring av styremøter (vedtakssak) 
Saksgrunnlag: Forslag til endring av gjennomføring av styremøter (vedlagt) 
 
Vedtak: Fra og med 2021 gjennomføres ordinære styremøter i Stiftelsen Frambu 
etter følgende plan:  
 
• Mars: Fysisk møte og styreseminar over to dager  
• Juni: Videomøte 
• September/oktober: Videomøte 
• Desember: Fysisk møte med middag 

 
Sak 19/20 Diverse orienteringssaker 

a. Svar på spørsmål fra forrige styremøte (muntlig ved direktøren) 
b. Faglig virksomhet per 1. juni 2020 (muntlig orientering ved direktøren) 
c. Drift og tjenester på Frambu siden 12. mars 2020 (muntlig orientering ved 

direktøren) 
d. Status langtidsplan 2020 – 2025 (muntlig orientering ved direktøren) 
e. Sykefraværsstatistikk per 30. mai 2020 (vedlagt).  
 
Vedtak: Styret tok 19/20a-e til orientering. 
 

Sak 20/20 Neste styremøte 
Neste styremøte arrangeres som del av styreseminar over to dager, 7. – 8. oktober 
2020. Invitasjon til dette går også til vararepresentantene.  
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Sak 21/20 Eventuelt – Brukermøte 2020  

 
Vedtak: Frambu inviterer til endags fysisk brukermøte i uke 38, for gjennomgang av 
ny organisering av brukermøte. Møtet blir også digitalt for de som ikke kan delta.  


