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a. Status langtidsplan 2020 - 2025 (muntlig orientering ved direktøren) 

b. Frambus tiltak i forbindelse med koronaviruset (muntlig orientering ved direktøren) 

c. Gavemidler 2020 – bruk og status (muntlig orientering ved direktøren) 

d. Årsrapport HMS 2020 (vedlagt) 

e. Handlingsplan HMS 2021 (vedlagt) 

f. Årsregnskap 2020 for Oswald og Else Søbergs stiftelse, Nils og Edith Haaves stiftelse og 

Oddvar Magne Vedelds legat (vedlagt) 

g. Sykefraværsstatistikk 2020 (vedlagt) 

h. Årshjul, revidert etter styremøtedrøfting desember 2020 (vedlagt) 

 

Forslag til vedtak: Styret tar 15/21a-h til orientering. 
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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 

ÅRSRAPPORT 2020 FOR VERNE- OG MILJØARBEIDET 
 
 

1) ORGANISERING 
 

a) AMUs sammensetning: 
 
Oppnevnt av ledelsen: 

§ Cato Helgesen   
§ Geir Andreassen (frem til nov. 2020) 
§ Simen Stokke 
§ Ellen Paulsen (fra desember 2020) 
§ 1. vara for lederrepr.: Kristian Kristoffersen 

Ansatterepresentanter: 
§ Kaja Giltvedt (AMUs leder i 2020)  vara: Lisen J. Mohr 
§ Wenche Svarthol    vara: Victoria Ludvigsen 
§ Åse Mette Jamtli     vara: Anne Merete Holm 

 
Møte og talerett: 
Avonova Helse Bedriftshelsetjeneste v/ Lise Berg-Jensen 
 
Fast referent: Geir Andreassen/ Ellen Paulsen 
 

b) Verneombud:  
§ Kaja Giltvedt,  Hovedverneombud og verneombud for 

Fagavdelingen og Innovasjonsavdelingen.   vara: Lisen J, Mohr 
§ Wenche Svarthol, verneombud i administrasjonsavdelingen 

      vara: Victoria Ludvigsen 
§ Åse Mette Jamtli, Verneombud i avd. Interne Tjenester inklusive 

svømmehallen.     vara: Anne Merete Holm 
 

c)    HMS-systemansvarlig: 
Geir Andreassen/Ellen Paulsen, leder av økonomi- og 
administrasjonsavdelingen fungerer som HMS-ansvarlig på systemnivå. 
(HMS-koordinator)  

 
d) Verne- og helsepersonale: 

Avonova Helse 
Bedriftshelsetjeneste, Ullevål-kontoret 
Bedriftshelsetjenestens team overfor Stiftelsen Frambu 

§ Lise Berg-Jensen, rådgiver, kontaktperson og AMU-representant  
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Avonova Helse BHT utarbeider egen årsrapport 2020 for sitt arbeid i Stiftelsen 
Frambu hvor alle rådgivere er nevnt. 
 
 

2) MØTEVIRKSOMHET I 2020 
AMU har i 2020 hatt 4 møter og behandlet til sammen 39 saker. 
AMU har bl.a. behandlet årsrapporter og utarbeidet/fulgt opp handlingsplan 2020, 
organisert vernerunder, behandlet sykefraværsstatistikk og skademeldinger, fulgt opp 
mindre byggesaker, samt en rekke saker av mer velferdsmessig karakter. I tillegg er 
AMUS arbeid i 2020 kraftig preget av Covid19 og tiltak iverksatt fra myndighetenes 
side samt tiltak fra ledelsen av Frambu.  
 
 

3) SYKEFRAVÆR, YRKESSKADE, ARBEIDSULYKKER M.V. 
 

Sykefraværet i Stiftelsen Frambu har i 2020 vært 5,2 % totalt, fordelt på 6,1 % for 
kvinner og 3,0 % for menn.  Dette er en nedgang fra 2019 på 0,8 %.  
Det reduserte fraværet kan ha sammenheng med mindre belastning spesielt på de som 
har hatt tungt arbeid på Frambu og som på grunn av Covid19 har hatt noe lettere 
arbeidsoppgaver i 2020. 
2020 sykefravær tar både AMU og ledelsen til orientering. Det er intet som tyder på at 
noe fravær er arbeidsrelatert. Egenmeldt korttidsfravær er 0,8 %, som også er nedgang 
fra tidligere år.  
I tillegg har det pga Covid19 vært utbredt bruk av hjemmekontor i 2020. Det har 
derfor forekommet at ansatte har jobbet noe selv de dagene de tidligere ville vært 
hjemme pga sykdom eller hjemme med syke barn.  
Langtidsfraværet i 2020 er gått ned til 3,9 % over 16 dager, hvorav 3,7 % er over 8 
uker, hvilket er uendret fra 2019. 
En medarbeidere har i 2020 gått delvis over til arbeidsavklaringsmidler/ 
uførepensjon. Det er 4 faste ansatte og en midlertidig ansatt som er langtids-
sykemeldte fra 20 % og oppover ved utgangen av 2020.  
  
Tre medarbeidere har gått over i alderspensjon fra aktiv stilling. 
  
Det er i 2020 ikke registrert yrkesskader til Trygdeetaten i.h.h. lov om Yrkesskader. I 
2019 ble det registrert en yrkesskade til Trygdeetaten i.h.h. lov om Yrkesskader. 
 
Når det gjelder oppfølging av skader og bearbeiding av psykiske belastninger er det 
blitt avklart at dette ivaretas gjennom de generelle rutiner som gjelder i linjeledelsen 
og innen avdelingene for slik oppfølging. Kollegastøtte-ordningen er et supplement. 
Dette er blitt ansett som spesielt viktig i det meget spesielle 2020 året. 
 
Verneombudene har medlemskap i ”Senter for God HMS AS”. 
 
Det har i 2020 vært total turnover på ca. 16,25 %, av dette er 3 lærlingeplasser og 3 
gått over til alderspensjon. To lærlinger har avbrutt, en er sykmeldt og en har besluttet 
å ta påbygging. 
Turnover i faste stillinger har vært ca. 5 %. 
Antall ansatte er i 2020 redusert med 2 medarbeidere.  
Antall årsverk er redusert med 3. 
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Pr. 31.12.20 var det 81 ansatte utførende ca 72 årsverk. Det var 57 på heltid og 24 på 
deltid. Det var 59 kvinner og 22 menn ansatt.  
 

4) LOVPÅLAGTE SAKER i.h.h. ARBEIDSMILJØLOVEN 
. 

• Det har i 2020 blitt gjennomført fysiske vernerunder etter behov i egen regi og ved 
arbeidsplasskartlegging ved Avonova BHT. 

• Ansatte har fått tilbud om utstyr til hjemmekontor for å bedre arbeidsplassen der. 
• Sykefravær og skademeldinger er blitt fremlagt og drøftet, uten at det har vært 

nødvendig med særskilte tiltak ut over det som er normale rutiner. 
• AMU har hatt bygge- og anskaffelsesprosjekter som fast orienteringssak.  

Orientering om forskjellige prosesser for Frambus organisering og drift er gitt på 
en god måte, bl.a. på regelmessige allmøter og tillitsvalgmøter. 

 
Det har i 2020 ikke vært andre spesielle saker etter AML forelagt AMU. 

 
I SAMARBEIDE MED STAMINA HELSE BHT  

• Avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester med Avonova Helse, som er løpende 
med avd. Ullevål fra 1.9.18. Avtalen løper inntil den blir sagt opp og har hatt en 
fast tidskonto på 50 timer årlig med tilleggsfakturering for leveranser ut over dette. 

• I 2020 har Frambu benyttet 57,75 timer mot 15 i 2019.  
• BHT har deltatt i AMU-møtene og hatt løpende kontakt med verneombud og 

HMS-ansvarlig. 
• I de fraværssaker hvor det har vært behov har avdelingsleder kontaktet BHT og 

støttesamtaler og konsultasjoner er gitt 
• BHT har bistått i kartlegging i og gitt innspill til sykefraværsoppfølging. 
• BHT har foretatt arbeidsplasskartlegging der det har vært behov. BHT kunne i 

2020 ikke tilby stedlig influensavaksinering.  Den enkelte medarbeider kunne ta 
vaksineringen privat og få kostnaden dekket mot kvittering. 

• Ytterligere informasjon fremgår av Avonova Helses egen årsrapport. 
 
 
5) ANDRE SAKER BEHANDLET I VIRKSOMHETEN 
 

A) HMS-RELATERTE SAKER I REGI AV LEDERGRUPPEN 
 

• HMS-rapport 2019 og HMS-plan 2020 er behandlet og hatt fortløpende oppfølging. 
• Sykefravær følges fortløpende opp, sykefraværet er redusert kraftig uten at tiltak er 

iverksatt. Det er ikke noe som tyder på at det sykefraværet som fortsatt er 
arbeidsrelatert. Korttidsfraværet er fortsatt lavt. Det samarbeides i alle tilfeller om 
tilrettelegging og oppnå gradert sykemelding.  

• Stiftelsen Frambu er en IA-bedrift.   
• Frambu viderefører sine målsetninger om et mer inkluderende arbeidsliv på 

bl.a. områdene sykefraværsoppfølging og redusert frafall fra arbeidslivet.  
• 8 egenmeldingsdager. 

• Kurs i hjerte- og lungeredning som bruk av hjertestarter er gjennomført. Alle i 
nøkkelfunksjoner ved beredskapen deltok. 

• Kvalitets- og rutinehåndboka i Simployer blir løpende oppdatert. 
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• Arbeidsmiljøundersøkelse er ikke gjennomført i 2019. Det var planlagt i 2020, og ble 
gjennomført i noe enklere form enn tidligere via QuestBack. En på våren og en mot 
slutten av året, med tanke på å kartlegge de ansattes takling av Covid19 og det 
generelle arbeidsmiljøet.   

• Frambu har i 2020 arbeidet med å få på plass et infeksjonskontrollprogram på Frambu. 
Målet er å få dette på plass før Frambu igjen åpner for brukere. Arbeidet er godt i rute 
til å bli ferdig i tide. Det henvises til den dokumentasjon som er utarbeidet for 
ytterligere informasjon.  

• Utvidet retten til trening i arbeidstiden fra en til to timer i uka. 
• På grunn av Covid19 er de ansatte oppfordrett til å bruke året til videreutdanning 

hvilket er gjennomført.  
• Det er gjennomført et internt utviklingsprogram for ledere sammen med Virke for 12 

medarbeidere i prosjektlederfunksjoner og andre faglige lederverv. 
• Funksjonen for medisinsk personell under leir har blitt gjennomgått og revidert m.h.t. 

ansvar og oppgaver nedfelt i en ny instruks og veileder. 
• IKT-kompetansen blant ansatte er kartlagt. 
• Årlige mål- og utviklingssamtaler er gjennomført. 

 
B) VELFERDSSAKER 
 
Det har i 2020 skjedd vesentlig mindre enn vanlig på dette feltet grunnet Covid19. Dog 
har følgende skjedd velferdsområdet: 
• Bedriftsidrettslaget og andre har bl.a. organisert og gjennomført: 

o Utvidet muligheten til trening i arbeidstiden til 2 timer 
o Årets julegave.   
o Sommerfest 
o Enkelte av avdelingene har arrangert sammenkomster før jul. 

• AMU har for øvrig bidratt til følgende: 
o Innstilt kandidat til Ester Sanengens pris. Utdelingen fant sted under 

markeringen i forbindelse med at Cato Helgesen skulle slutte. 
 
 

C) ”BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER 

TIL	PUNKT	4,”	BYGGESAKER”-	TEKNISKE	SAKER	
Fortløpende og særskilte tiltak over drift i 2020: 

a) Gjennomføre minst 1 brannøvelser for hele organisasjonen, pluss særskilt 
branninformasjon til nyansatte. Herunder å avholde praktisk brannslukning i 
samarbeid med brannvesenet.  I tillegg særskilte branninformasjon forut for digital 
helseleir. 

b) En av disse ble gjennomført som en kriseøvelse planlagt og ledet av Follo Brannvesen 
i internopplæringsuka i august 2020. 

c) Kjøre informasjon om brannvernrutiner for nyansatte. (Fortløpende.) 
d) Fortløpende avtale med H. Fjeldstad AS om brøyting og strøing samt kosting. 
e) Innført betalingssystem på ladestasjonene. 
f) Nye gatelysarmaturer ved bortre parkeringsplass og inn veien. 
g) Malt spisesalen ved eget kjøkkenpersonale 
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h) Kartlagt og skiftet ut kulelagre, koblinger og isolasjon m.v. i gammelt røropplegg. 
i) Skiftet vinduer i skolebygget. 
j) Vegg Nordre Fløy og gymsal opprustet med ny isolasjon, plater og vinduer. 
k) Oppussing av søppelrom, fryserom og nærliggende lagerrom for kjøkken. 
l) Ny kompressor og fordamper i søppelrom. 
m) Skiftet vinduer i Vaskeriet. 
n) Montert ny takbelysning og takplater i Ramstadslottet.  (Armaturer innkjøpt i 2019.) 
o) Bygd om kanal-løsninger (ventilasjon) i Ramstadslottet.   
p) Montert nye branndetektorer med lyd og lys-funksjon i internatrommene, innkjøpt i 

2019. 
q) Skiftet ut et betydelig antall nødlys og omprogrammert brannsentral til nye brannceller 

og sone-løsninger.  Delt bygget i to hoved brannsoner. 
r) Merket trapper, dører o.a. for bedre funksjon for synshemmede. 
s) Nytt hurtignedkjølingsskap, hevbar benk og kjøkkenskap.   
t) Byttet kjøleromsdør. 
u) Skifte ut dobbel slagdørsautomatikk i skolebygget. 
v) Atriet er renovert med nye heller og drenering. 
w) Alle gjesteværelser i internatbygget er malt. 
x) Skjelbreia/Vangen er totaloppusset med bl.a. nye vinduer. 
y) Nye foldevegger i Skjelbreia/Vangen og spisesal/Paradisputten.  Tatt ned foldevegg i 

Ramstadslottet 
z) Stua er oppusset ble med bl.a. store vindusåpninger mot Setertjern og atriet.  
æ) Tilbud på ny buffetløsning er gitt.   

• Avgrenset nå til nå til ny drikkevarestasjon med ny kaffemaskin tilknyttet 
vann. 

ø) Ferdigstilt utvendig trapp utenfor Nordre Fløy. 
å) Vårdugnad og høstdugnad erstattet med fortløpende utearbeider ved fristilte 

medarbeider i Corona-situasjonen, under veiledning av vedlikeholdsseksjonen. 
aa) Grillbenkene på sletta er revet og bygd opp igjen. 
bb) Bygget skur over brønn for varmepumpekoblinger på sletta. Ikke ferdigstilt. Mangler 

vindu og dør 
cc) Diverse oppgradering av elektriske installasjoner på bakgrunn av internkontrollen. 

Fortløpende utskifting til LED i områder hvor enkeltarmaturer er gått i stykker. 
dd) Oppgradert to strømskap i internatbygget med automatsikringer. 
ee) Påbegynt gjennomgang av elektrisk oppe i himlingene. 
ff) Kjøpt ny traktor. 
gg) Diverse supplering av kontormøbler o.a. etter vernerunder og annet behov. 
hh) Oppgraderinger på Frambutun; kjøkkeninnredninger, hvitevarer, inngangsparti og 

vaskerom samt kjøkken/stuerom. 
ii) Nytt strømskap i Sandbakkveien 14. 
jj) Skiftet takpapp i Sandbakkveien 12. 
kk) Påbegynt oppussing av Skjåkstua. 

 
 
ARBEIDET MED MULIGHETSPLAN OG VEDLIKEHOLDSPLAN 3-5 ÅR: 
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ll) Startet opp prosjektering av totalrenovering av svømmehall inklusive tekniske rom 
ved AsplanViak AS 

mm) Prosjektering nytt avfuktingsanlegg og ventilasjon ved Kulde og Ventilasjon. 

IKT-relaterte  
a) Stort fokus på teknisk datasikkerhet og ansattes kunnskap og holdninger 

til informasjonssikkerhet.  
b) Det skjer en fortløpende utskifting og supplering av datautstyr; maskiner, skjermer, 

printere mv., samt oppdatering av programvare. 
c) Digitaliseringsprosjektene som har som mål å gjøre tjenestene våre mer tilgjengelige 

og mer effektive startet og vil fortsette i 2021 
d) Kompetanse heving og investeringer i utstyr for å profesjonalisere webinarer og 

podkaster.  
e) Digitale informasjonsskjermer og videomøteutstyr.  
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STIFTELSEN FRAMBU 

 

HANDLINGSPLAN 2021 FOR HMS-OMRÅDET OG AMU 
 
Stiftelsen Frambu planlegger i 2021 å gjennomføre følgende tiltak som angår HMS-området 
og AMU’s saksområde: 

1. I SAMARBEIDE MED AVONOVA BEDRIFTSHELSETJENESTE. 
a) Årlig samarbeidsmøte 2021 
b) Løpende avtale med fast fakturert beløp.   
c) BHT deltar på AMU-møter 
d) Konferere med og evt. å engasjere kontaktperson eller annen fagperson i enkeltsaker 

under oppfølging. (Etter behov i vanskelige saker, vurdert av avdelingslederen, 
eventuelt verneombudet. Gjelder så vel støttesamtaler av forebyggende karakter eller 
når en fraværssak er oppstått. Inntil 5 timer pr. sak,) 

e) Delta i dialogmøter. 
f) Bruk av Avonova Helse BHT etter behov ved uførhet/yrkesskade og for øvrig i 

Frambus IA-arbeid. 
g) Bistå ved kriser, konflikter og lignende ved behov. 
h) Grunnkurs i arbeidsmiljø for aktuelle medarbeidere. (Flere tilbydere deriblant BHT og 

Virke.)  
i) Tilby arbeidsmiljøundersøkelse 
j) Tilby influensavaksine. 
k) Tilby førstehjelpskurs inklusive hjertestarter. 
l) Tilby inneklimamålinger, 
m) Gjennomføre arbeidsplassbesøk og ergonomisk veiledning etter behov/ønske.  

2. LOVPÅLAGTE SAKER I AMU I.H.H. AML 
a) Gjennomføre vernerunder 
b) Behandling i AMU av saker vedr. større byggeprosjekter. 
c) Følge opp sykefravær, yrkesskader, arbeidsulykker mv. 

3. VELFERDSSAKER. 
a) Behandle saker vedr.” mor og barn-statuetten” mv. etter som de dukker opp. 
b) Innstille til Frambus prisutdelinger. 
c) Følge opp øvrige saker til beste for Frambuansattes trivsel og helse bl.a. gjennom 

bedriftsidrettslaget. 

4. ” BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER 
• AMU skal behandle og godkjenne saker som skal til offentlig byggesaksbehandling. 

Skjer normalt ved erklæring ved hovedverneombudet.  
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• Det er en tradisjon for AMU på Frambu å få seg fremlagt en punktmessig oversikt på 
planlagte enkelttiltak i regi av vedlikeholdsseksjonen og IKT. Punktene er satt opp 
med utgangspunkt i at de er relatert til begrepet HMS i videste forstand, og er ment 
mer som en bevisstgjøring om denne HMS-relasjonen. 

• Med hensyn til enkeltsaker under dette punkt, se vedlegg, ”Byggesaker”-tekniske 
saker. 

5. HMS-SAKER I LEDERGRUPPEN 
a) Behandle og følge opp HMS-årsrapport 2020 og HMS-plan 2021. 
b) Sørge for at alle medarbeidere er kjent med rutiner for håndtering av konflikter, og for 

varling og oppfølging av trakassering. 
c) IA-arbeidet 2021  

• Delta på kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter. 
• Fastsette og implementere delmål 20201om et mer inkluderende arbeidsliv, 

samkjørt med HMS-planen. 
d) Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse i 2021. 
e) Følge opp sykefraværsstatistikk og rutiner for oppfølging av sykefravær 
f) Gjennomføre medarbeidersamtaler.  
g) Funksjonene for medisinsk personell på leir er drøftet videre og nedfelt i en bearbeidet 

rutine og retningslinjer.  Dette utløser krav om 3 medisinske medarbeider til hver leir. 
h) Arbeidsgruppe nedsatt som skal beskrive hvilke tjenstlige behov Frambus fagpersoner 

har for å dele kunnskap internt om personer som får tjenester fra oss.  
i) Et nytt lønnspolitisk dokument er i prosess i så vel ledergruppen som i 

tillitsvalgtmøter.  Forventes vedtatt før sommeren. 
j) Ivareta Frambus interesser og posisjon i NKSD. 
k) Behandle og videreutvikle Frambus livsfaseorienterte personalpolitikk 
l) Følgende prosjekter innen anskaffelser behandles: 

• Renovering svømmehall m rør og ventilasjon. 
• Ny midtre heis. 
• Diverse vedlikeholds- og IKT-prosjekter. 
• Disponering av gavemidler og minnegaver. 
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C) ”BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER (under arbeid) 

TIL	PUNKT	4,”	BYGGESAKER”-	TEKNISKE	SAKER	

Fortløpende og særskilte tiltak over drift: 
a) Gjennomføre minst 2 brannøvelser for hele organisasjonen, pluss særskilt 

branninformasjon til nyansatte. Herunder å avholde praktisk brannslukning i 
samarbeid med brannvesenet. I tillegg særskilte branninformasjon forut for helseleir. 

b) En av disse blir gjennomført som en kriseøvelse planlagt og ledet av Follo 
Brannvesen i internopplæringsuka i august 2021. 

c) Kjøre informasjon om brannvernrutiner for nyansatte. (Fortløpende.) 
d) Prosjekt totalrenovering av svømmehall inklusive tekniske rom fra gjennomgang av 

anbud til ferdigstillelse.  
e) Rørleggerarbeid svømmehall 
f) Ventilasjon svømmehall.  
g) Fortløpende avtale med H. Fjeldstad AS om brøyting og strøing samt kosting. 
h) Kartlegge og skifte ut kulelagre, koblinger og isolasjon m.v. i gammelt røropplegg. 
i) Kontrollert og kjørt legionella-prosedyrer. 
j) Skiftet ut siste fem eldre vinduer i hovedhallen. Hvorav ett brannsikkert vindu. 
k) Nytt aggregat utredet for utskifting på taket for denne delen av ventilasjonssystemet 

som omfatter Ramstadslottet og nærliggende kontoret (2021.) 
l) Ny kjølekompressor (havarert gammel) for et annet ventilasjonsanlegg er i bestilling 

(2021) Se punkt under «mulighetsplan» 
m) Stua ble oppusset i 2020.  

• Tilbud gitt på utvendig balkong, søknad avslått så ny søknad må inn.  
n) Tilbud på ny buffetløsning er gitt.   

• Avgrenset nå til ny drikkevarestasjon med ny kaffemaskin tilknyttet vann. 
o) Vårdugnad og høstdugnad erstattet med fortløpende utearbeider ved fristilte 

medarbeider i Corona-situasjonen, under veiledning av vedlikeholdsseksjonen.  
p) Ferdigstille skur over brønn for varmepumpekoblinger på slett m vindu og dør 

Ferdigstilles vår 2021 
q) Diverse oppgradering av elektriske installasjoner på bakgrunn av internkontrollen. 

Fortløpende utskifting til LED i områder hvor enkeltarmaturer er gått i stykker.  
r) Oppgradert fire strømskap i internatbygget med automatsikringer. Hentet inn priser 

på ytterligere to skap i nordre fløy. Fått pris på to ny tavler i kjeller. 
s) Gjennomgang av elektrisk oppe i himlingene. 
t) Service på el.senger og evt. reparere øvrige samt andre hjelpemidler for fysisk 

funksjonshemmede etter behov.  Fortsatt 3 el.senger i reduksjon når de går i stykker.  
Erstattes med ordinære senger. Avhengig av drift om dette vil være et behov i 2021. 
Har en del eldre elsenger. Må vurderes hvor mange vi trenger.  

u) Diverse supplering av kontormøbler o.a. etter vernerunder og annet behov. 
v) Male trappoppgangen i skolebygget. 
w) Male evt. Skifte utvendig trepanel i skolebygget. 
x) Opphengskroker på Sanserommet. 
y) Utbedret stuegulv, kjøkkenbenk og soverom i Sandbakkveien 12. Avhengig av 

beslutning om bruksområdet. 
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z) Oppussing av Skjåkstua. 
æ) Oppgradering siste 6 baderom i internatbygget (av 24) med nye toaletter startet opp i 

desember 2020. 
ø) Ny heis bestilt, blir installert september 2021. Rivning gammel heis vår 2021. 
å) Skyllerom og vaskerom pusses opp.  
aa) Nye dører inn til brukerrommene.  
bb) Vegg garasje Kulden januar og februar 2021 har tatt fundamentet og dør og 

fundament må fikses. Meldt som forsikringssak  

 
ARBEIDET MED MULIGHETSPLAN OG VEDLIKEHOLDSPLAN 3-5 ÅR: 

• Prosjektering av nytt avfuktingsanlegg og ventilasjon ved Kulde og Ventilasjon AS. 

IKT-relaterte (Ikke oppdatert) 
a) Stort fokus på teknisk datasikkerhet og ansattes kunnskap og holdninger til 

informasjonssikkerhet. 
b) Vi har vår egen IKT-support med digitalt ticket-system 
c) Digitaliseringsprosjektene som har som mål å gjøre tjenestene våre mer tilgjengelige 

og mer effektive fortsetter 
o Digitale søknadsprosedyrer. Gruppa ledet av Heidi Nag legger fram rapport i 

mars 2020 om alternativer for sikker søknadsportal direkte koblet til 
saksbehandlingssystemet/EPJ SOMA 

o Nytt prosjekt opprettes på grunnlag av rapport og drøfting av Heidis prosjekt. 
o Digitale informasjonsskjermer. Det planlegges interaktive skjermer ved 

resepsjonsområdet, Ramstadslottet og i skole og barnehage. Prosjekt ledet av 
Bjørn-Magne Stuestøl. 

d) Oppgradering i Ramstadslottet med nytt lydannlegg, lys og flere kamera.  
e) Installasjon av videomøteutstyr i Skjelbreia/Vangen, Spinnern og Langen (eller 

Godlia?) 
f) Oppsett av nye smartboards i skole og barnehage for bedre kvalitet og flere 

pedagogiske muligheter 
g) Det utvikles nettside med mulighet for å sende inn bidrag til Frambu.tv og digital leir 

for brukere 
 
 



OSWALD OG ELSE SØBERGS STIFTELSE 
Org.nr. 882 165 442 
Sandbakkvn. 18 
Frambu 
1404 Siggerud 

Styrets beretning for år 2020 
 

Oswald og Else Søbergs Stiftelse ble registrert 19.12.2000 og er en veldedig stiftelse lokalisert på Frambu i Ski 
kommune. 

Skifteoppgjøret etter boet til avdøde Else Søberg ble avsluttet pr. 15.2.2001, og alle midler i boet, kr 2 379 544 er 
blitt registrert som stiftelsens grunnkapital.  

Stiftelsen formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom under 25 år som faller inn under Frambus 
pasientkategori. 

Minst halvparten av den årlige avkastning skal legges til legatets grunnkapital. 

Resten med unntak av nødvendige utgifter skal deles ut i samsvar med stiftelsens formål. 

Rente på bankinnskudd utgjør finansposten i 2020. 

Driftskostnadene i 2020 var årsavgift til stiftelsesregisteret. 

Styret delte i 2020 ikke ut støtte, og det forelå heller ikke søknader. 

Stiftelsens avkastning (renteinntekt) i 2020 var kr 21 038 

Stiftelsen har ingen ansatte. 

Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Årets resultat (overskudd) er kr 16 331 som styret foreslår disponeres slik 

Overført til bundet opptjent egenkapital   kr   16.331 

Overført til annen egenkapital     kr            0 

Sum disponert       kr   16.331 

 

Stiftelsens egenkapital pr. 31.12.2020 er dermed totalt kr 3 104 127,  

hvorav kr 3.041.127 er bundet egenkapital og kr 63.000 er annen egenkapital. 

Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av 
stiftelsens virksomhet og dets stilling. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet. 

Styret i Oswald og Else Søbergs Stiftelse 

Frambu, 15.03.2021 

 

 

Kristian Kristoffersen    Øivind Kanavin 

Styrets leder                   Styremedlem  

Kristian Kristoffersen
Sak 15/21f



OSWALD OG ELSE SØBERGS STIFTELSE   
Org.nr. 882 165 442     
Sandbakkveien 18     
c/o Frambu     
1404 Siggerud     

     

ÅRSREGNSKAP 2020     

     
Resultatregnskap:     

     
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020  2019 

     
Tildelt støtte 3 0  0 
Annen driftskostnad 2 4 707  4 640 
Sum driftskostnader  4 707  4 640 

     
Driftsresultat  -4 707  -4 640 

     
Finansinntekter og finanskostnader     
Annen renteinntekt 4 21 038  39 637 
Resultat av finansposter  21 038  39 637 

     
Årsresultat 1 16 331  34 997 

     
Overføringer:     
Overført til annen egenkapital, fremtidige utdelinger 1 0  15 000 
Overført fra annen egenkapital  0  0 
Overført til bundet opptjent egenkapital 1 16 331  19 997 
Sum overføringer:  16 331  34 997 

 

  



OSWALD OG ELSE SØBERGS STIFTELSE   
     
Balanse pr. 31.12.: Note 2020  2019 

     
Eiendeler     
     
Omløpsmidler     
     
Bankinnskudd, kontanter o..l.  3 104 127  3 087 796 

       
Sum omløpsmidler  3 104 127  3 087 796 

       

Sum eiendeler  3 104 127  3 087 796 
     

     
Egenkapital og gjeld  2020  2019 

     
Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Grunnkapital 1 2 379 544  2 379 544 
Sum innskutt egenkapital  2 379 544  2 379 544 

     
Opptjent egenkapital     
Akkumulert bundet avkastning 1.1.  645 252  625 255 
Årets akkumulerte avkastning, bundet  16 331  19 997 
Sum bundet opptjent egenkapital 31.12. 1 661 583  645 252 
Fri egenkapital:     
Egenkapital til disposisjon  63 000  63 000 
Sum annen egenkapital 1 63 000  63 000 
Sum opptjent egenkapital  724 583  708 252 

     
       

Sum egenkapital  3 104 127  3 087 796 
     

Gjeld       
Annen kortsiktig gjeld  0  0 
Sum kortsiktig gjeld  0  0 

     
Sum egenkapital og gjeld  3 104 127  3 087 796 

 

Styret i Oswald og Else Søbergs Stiftelse 
Frambu, 31.12.2020 / 15.03 2021 

 

 

Kristians Kristoffersen                    Øivind Kanavin 
Styrets leder                                     Styremedlem 

  



Oswald og Else Søbergs Stiftelse  
Noter til regnskapet for 
2020 

       
Regnskapsprinsipper             

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.         

Renteinntekter  
    

Renteinntekter inntektsføres når de er opptjent.   
  

       

Klassifisering av balanseposter  
   

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til   
varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler.  

  
       

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebeales i løpet av ett år.  
For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.  

   
       

Skatt  
      

Stiftelsen er ikke skattepliktig.  
   

       
Note 1 Egenkapital     

   Grunnkapital  

Bundet 
opptjent 

egen-
kapital 

Annen 
egen-

kapital Sum 
Egenkapital 01.01   2 379 544 645 252 63 000 3 087 796 
Årets resultat 0 16 331 0 16 331 

Egenkapital 31.12.2020     2 379 544 661 583 63 000 3 104 127 

       
Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 
       
Det er ingen ansatte i Stiftelsen.     
       
Det er ikke gitt godtgjørelser, lån/sikkerhetsstillelse til 
styrets leder eller andre nærstående parter.        
       
Revisjonshonoraret dekkes av Stiftelsen Frambu.    
       
Note 3 Utdelt støtte      
    2020 2019  
Utdelinger iflg. styrevedtak  0 0  
Sum utdelinger    0 0  
 

        
Note 4 Spesifikasjon av finansinntekter     
       
Finansinntekter     
    2020 2019  
Renteinntekt bank   21 038 39 637  
Sum finansinntekter   21 038 39 637  

 



 
 

NILS OG EDITH HAAVES STIFTELSE 
Org.nr. 983 659 748 
Sandbakkvn. 18 
Frambu 
1404 Siggerud 

Styrets beretning for år 2020 
 

Nils og Edith Haaves Stiftelse ble registrert den 24. 9.2001 og er en veldedig stiftelse lokalisert på Frambu i Ski 
kommune. 

Skifteoppgjøret etter boet til avdøde Edith Haave ble avsluttet 6.2.2002, og kr 714.910 ble da registrert som 
stiftelsens grunnkapital. 

Stiftelsen formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom under 25 år som faller inn under Frambus 
pasientkategorier. 

Minst halvparten av den årlige avkastning skal legges til legatets grunnkapital. 

Resten med unntak av nødvendige utgifter skal deles ut i samsvar med stiftelsens formål. 

Rente fra på bankinnskudd utgjør finansposten i 2020. 

Driftskostnadene i 2020 var årsavgift til Stiftelsestilsynet samt gebyrer. 

Det ble i 2020 ikke utdelt støtte. 

Stiftelsens avkastning (renteinntekt) i 2020 var kr 6.227. 

Stiftelsen har ingen ansatte. 

Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Årets resultat (overskudd) er kr 4.639 som styret foreslår disponeres slik: 

 Overført til bundet opptjent egenkapital   kr   4.639 

 Overført fra annen egenkapital     kr          0 

Sum disponert       kr   4.639 

Stiftelsens egenkapital pr. 31.12.2020 er dermed totalt kr 918.751, hvorav kr 904.751 er bundet egenkapital, og kr 
14.000 er annen egenkapital. 

Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av 
stiftelsens virksomhet og dets stilling. 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet. 

Styret i Nils og Edith Haaves Stiftelse 

Frambu, 15.03. 2021 

 

 

Kristian Kristoffersen    Øivind Kanavin 
Styrets leder              Styremedlem  



NILS OG EDITH HAAVES STIFTELSE    
Org.nr. 983 659 748     
Sandbakkveien 18     
c/o Frambu     
1404 Siggerud     
     

ÅRSREGNSKAP 2020     
     
Resultatregnskap     

     
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020  2019 

     
Tildelt støtte 3 0  0 
Annen driftskostnad 2 1 588  1 540 
Sum driftskostnader  1 588  1 540 

     

       
Driftsresultat  -1 588  -1 540 

     

Finansinntekter og finanskostnader     
Annen renteinntekt 4 6 227  11 734 
Resultat av finansposter  6 227  11 734 

       

Årsresultat 1 4 639  10 194 
     

Overføringer     
Overført til annen egenkapital, fremtidige utdelinger 1 0  4 000 
Overført fra annen egenkapital  0   
Overført til bundet, opptjent egenkapital 1 4 639  6 194 
Overført til udekket underskudd 1 0  0 
Sum overføringer  4 639  10 194 

     
 

  



NILS OG EDITH HAAVES STIFTELSE   

Balanse pr. 31.12.: Note 2020  2019 
     

Eiendeler     
     
Omløpsmidler     
     
Bankinnskudd, kontanter og lignende  918 751  914 112 

       
Sum omløpsmidler  918 751  914 112 

       

Sum eiendeler  918 751  914 112 

     
Egenkapital og gjeld     
     
Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Grunnkapital 1 714 911  714 911 
Sum innskutt egenkapital  714 911  714 911 

     
Opptjent egenkapital     
Akkumulert avkastning 1.1.  185 201  179 007 
Årets akkumulerte avkastning, bundet  4 639  6 194 
Sum bundet opptjent egenkapital 31.12. 1 189 840  185 201 
Fri egenkapital     
Egenkapital til disposisjon  14 000  14 000 
Sum annen egenkapital 1 14 000  14 000 

       
Sum opptjent egenkapital  203 840  199 201 

     
Sum egenkapital  918 751  914 112 

     
Gjeld     
Annen kortsiktig gjeld  0  0 
Sum kortsiktig gjeld  0  0 

       
Sum egenkapital og gjeld  918 751  914 112 

     
Styret i Nils og Edith Haaves Stiftelse 
Frambu, 31.12.2020 /  15.03. 2021 

 
 
 

Kristian Kristofersen                                        Øivind Kanavin 
Styrets leder                                                     Styremedlem 

 
 
 
 
 



NILS OG EDITH HAAVES STIFTELSE   Noter til regnskapet 2020 
 
Regnskapsprinsipper               

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.         

Renteinntekter  
      

Renteinntekter inntektsføres når de er opptjent.   
  

       

Klassifisering av balanseposter  
   

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet 
til   
varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler.  

  
       

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år.  

For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.  
   

       

Skatt  
      

Stiftelsen er ikke skattepliktig.  
   

       
Note 1 Egenkapital       

   

Grunn-
kapital  

Bundet 
opptjent 

egen-
kapital 

Annen 
egen-

kapital Sum 
Egenkapital 01.01   714 911 185 201 14 000 914 112 

Årets resultat     0 4 639   4 639 

Egenkapital 31.12.2020     714 911 189 840 14 000 918 751 

       
Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.  
       
Det er ingen ansatte i Stiftelsen.     
       
Det er ikke gitt godtgjørelser, lån/sikkerhetsstillelse til 
styrets leder eller andre nærstående parter.        
       
Revisjonshonoraret dekkes av Stiftelsen Frambu.    
       
Note 3 Utdelt støtte       
    2020 2019  
Utdelinger iflg. styrevedtak   0 0  
Sum utdelinger        0 0  
 

        
Note 4 Spesifikasjon av finansinntekter     
       
Finansinntekter       
    2020 2019  
Renteinntekt bank     6 227 11 734  
Sum finansinntekter       6 227 11 734  



ODDVAR MAGNE VEDELDS LEGAT 
Org.nr. 882 165 442 
Sandbakkvn. 18 
Frambu 
1404 Siggerud 

Styrets beretning for år 2020 
 

Oddvar Magne Vedelds Legat ble registrert den 18.10.1999, og legatets grunnkapital på 
kr 100.000 ble innbetalt pr. 10.12.1999. Vedelds Legat er en veldedig stiftelse lokalisert 
på Frambu i Ski kommune. 
Legatets formål er å gi økonomisk støtte til tiltak for psykisk utviklingshemmede som 
faller inn under Stiftelsen Frambus pasientkategori. 
De første 10 år er det kun avkastningen som kan benyttes i samsvar med dette formålet. 
Deretter kan hele grunnkapitalen benyttes. 
 
Rente fra på bankinnskudd utgjør finansposten i 2020. 
 
Vedtektene nå etter 10 år gir mulighet for å disponere hele grunnkapitalen. 
Det var kommet inn seks søknader hvorav tre ble innvilget støtte fra andre stiftelser som 
forvaltes av Frambu.  Det er dermed ingen støtte utdelt fra Vedelds legat i 2020. 
Legatets driftskostnad i 2020 er gebyrer. 
 
Legatets avkastning (renteinntekt) i 2020 var kr 1,- 
 
Legatet har ingen ansatte 
Legatets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Årets resultat (underskudd) er kr 29 og føres mot egenkapital pr. 31.12.2020. 
Legatets egenkapital pr. 31.12.2020 er dermed kr 7.436,50. 
 
Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over 
utviklingen og resultatet av stiftelsens virksomhet og dets stilling. 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er 
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

 
Frambu,15.03.2021 

  
 
 
 

Kristian Kristoffersen          Øivind Kanavin 
Styrets leder                     Styremedlem 

  



ODDVAR MAGNE VEDELDS LEGAT   
Org.nr. 981 135 458     
Sandbakkveien 18     
c/o Frambu     
1404 Siggerud     
     
     

ÅRSREGNSKAP 2020     
     

Resultatregnskap:     
     
Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020  2019 

     
Tildelt støtte 3 0,00  0,00 
Annen driftskostnad  30,00  180,00 
Sum driftskostnader 2 30,00  180,00 

     
       

Driftsresultat  -30,00  -180,00 
     

Finansinntekter og finanskostnader     
Annen renteinntekt 4 1,00  4,00 

Resultat av finansposter  1,00  4,00 

       

Årsresultat 1 -29,00  -176,00 

     

     
Overføringer     
Overført egenkapital 1 -29,00  -176,00 

Sum overføringer  -29,00  -176,00 
 
  



ODDVAR MAGNE VEDELDS LEGAT   

Balanse pr. 31.12.: Note 2020  2019 
     

Eiendeler     
     
Omløpsmidler     
     
Bankinnskudd, kontanter og lignende  7 436,50  7 465,50 

       
Sum omløpsmidler  7 436,50  7 465,50 

       

Sum eiendeler  7 436,50  7 465,50 
     

     
     
Egenkapital og gjeld     
     
Egenkapital     
Grunnkapital 1 100 000,00  100 000,00 
Akkumulert resultat 1.1. 1 -92 534,50  -92 358,50 
Årets resultat 1 -29,00  -176,00 

       
Sum egenkapital 1 7 436,50  7 465,50 

       

       

Sum egenkapital og gjeld  7 436,50  7 465,50 
 
 
 

Styret i Oddvar Magne Vedelds Legat 
Frambu, 31.12. 2020 / 15.03. 2021 

 
 
 
 

Kristian Kristoffersen                         Øivind Kanavin 
Styrets leder                                        Styremedlem 

 
 
  



Oddvar Magne Vedelds Legat 
 Noter til regnskapet 
for 2020   

Regnskapsprinsipper              

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.         

Renteinntekter  
     

Renteinntekter inntektsføres når de er opptjent.   
  

       

Klassifisering av balanseposter  
   

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til   
varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler.  

  
       

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebeales i løpet av ett år.  
For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.  

  

       
Note 1 Egenkapital      

    

Grunn-
kapital  

Udekke
t tap Sum 

Egenkapital 01.01    100 000 -92 535 7 466 
Årets resultat     0 -29 -29 
Egenkapital 31.12.2020       100 000 -92 564 7 437 

       
Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 
       
Det er ingen ansatte i Legatet.      
       
Det er ikke gitt godtgjørelser, lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder 
eller andre nærstående parter.        
       
Revisjonshonoraret dekkes av Stiftelsen Frambu.    
       
Note 3 Utdelt støtte       
    2020 2019  
Utdelinger iflg. styrevedtak  0 0  
Sum utdelinger      0 0  
       
 
Note 4 Spesifikasjon av finansinntekter  
       
       
Finansinntekter      
 

   2020 2019  
Renteinntekt bank    1 4  
Sum finansinntekter     1 4  

 



Sykefraværsstatistikk - standard Januar - desember 2020

DagerTilf.DagerTilf.

Over 8 ukerTotalt

Mer enn 16 dager
4-16 dager1-3 dager

Fravær dokumentert med sykmeldingFravær 
dokumentert 

med 
egenmelding

Sykefraværsdager

(M)

Mulige 
dagsverk

Periode

(S) Sykefrav
ærs 

prosent

Tilf. DagerDagerTilf.Tilf. DagerDagerTilf.

Fravær ved 
barns / 

barnepassers 
sykdom

Faktiske 
utførte 

dagsverk
(F) DagerTilf. Tilf. Dager DagerTilf.

SX100
M

Andre fraværsdager(A)

Svangerskaps- 
Omsorgs- 
Fødsels- 
permisjon

Lønnet Ulønnet/skoft

Andre typer permisjoner

(M = F + S + A)

Administrasjonen
Sum menn 0,0 0,00,00,00,00,0852,9 0,00,0 4,0 %15,00,017,0 0,010,11,00,00,08,02,0888,0

5,63,0 4,1 1,0 2,4 1,01 974,6 0,048,4 0,0 21,1 3,1 %2,0 2,41 911,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02,0Sum kvinner

2,42,0 3,3 %36,10,065,42,015,72,02,41,012,15,02 862,6Sum Administrasjonen 2 764,5 0,00,0 0,00,0 0,0 0,0

Fagavdeling
Sum menn 0,0 0,00,00,00,00,01 088,4 8,02,0 1,6 %0,00,00,0 0,00,00,00,00,018,03,01 114,4

22,014,0 35,6 1,0 3,0 3,05 562,3 3,0453,8 4,0 453,8 9,2 %11,0 14,74 833,2 2,0 152,0 19,0 45,0 1,04,0Sum kvinner

22,713,0 8,0 %453,84,0453,84,022,03,03,01,053,617,06 676,7Sum Fagavdeling 5 921,6 45,0152,0 19,02,0 1,0 3,0

Interne faglige og administrative tjenester
Sum menn 2,0 0,010,99,082,01,01 160,7 1,52,0 5,6 %60,02,060,0 0,08,01,00,00,06,02,01 329,1

9,219,0 47,0 1,0 3,0 2,02 104,7 0,052,7 1,0 52,7 5,3 %0,0 0,01 977,3 0,0 0,0 14,0 15,6 0,01,0Sum kvinner

1,52,0 5,4 %112,73,0112,73,017,23,03,01,053,021,03 433,8Sum Interne faglige og  3 138,0 26,482,0 23,01,0 0,0 0,0

Tjenesteinnovasjon, kommunikasjon og teknologi
Sum menn 0,0 0,01,01,00,00,01 395,2 1,01,0 1,0 %0,00,00,0 0,012,01,00,00,02,03,01 411,2

0,07,0 10,6 0,0 0,0 0,01 761,2 0,00,0 0,0 0,0 0,6 %5,0 6,21 736,4 0,0 0,0 2,0 8,0 0,00,0Sum kvinner

7,26,0 0,8 %0,00,00,00,012,01,00,00,012,610,03 172,4Sum Tjenesteinnovasjon,  3 131,6 9,00,0 3,00,0 0,0 0,0
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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 

Årshjul 2021 
Tidspunkt styremøte Saker 

Møte 1 (mars) 
 

• Faglig rapportering siste periode 
• Økonomisk rapportering siste periode 
• Årsregnskap, årsberetning og revisorberetning 

foregående år (Stiftelsen Frambu, Søbergs stiftelse, 
Haaves stiftelse og Vedelds legat) 

• Årsrapport faglig virksomhet foregående år 
• Årsrapport NKSD 
• Årsrapport LeveNå 
• Brukertilfredshet med evalueringsrapport foregående år 
• Evaluering av styrets arbeid 
• Godkjenning av honorarsatser for styremedlemmer 

Møte 2 (juni) 

• Faglig rapportering siste periode 
• Økonomisk rapportering 1. tertial 
• Budsjettrevisjon 
• Internrevisjon/årlig gjennomgang av håndbøker  

• Frambus FoU-virksomhet 

Møte 3 (september – 
oktober) 

• Faglig rapportering siste periode 
• Økonomisk rapportering 2. tertial 
• Rapport Fjellcamp (representanter for Frambus venner 

inviteres inn til denne saken i møtet) 
• Premisser for virksomhetsplan og budsjett kommende år 
• Forslag til bruk av øremerkede midler kommende år 
• Utvikling av Frambus faglige profil 

Møte 4 (desember) 

• Faglig rapportering siste periode 
• Økonomisk rapportering siste periode 
• Budsjett kommende år 
• Virksomhetsplan NKSD kommende år 
• Innspill til brukermøte kommende år 
• Godkjenning av honorar for styremedlemmer 
• Revisjon av årshjul kommende år 
• Evaluering og godtgjøring direktør 

 
I tillegg til de fire ordinære møtene blir det et ekstraordinært styremøte 17. februar 2021, på 
bakgrunn av en vurdering av Frambus driftsmidler, og om noe burde kostnadsføres nå eller 
om enkelte driftsmidler ligger med avskrivningstid lenger enn driftsmiddelets levetid.  


