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§ 1 Formål 

Folkehelsealliansen i Trøndelag1 er et forum for regionale ikke-kommersielle aktører i fylket som ønsker å samarbeide 
om bedre folkehelse. Dette skal skje gjennom å stimulere til helsefremmende levevaner og helsefremmende bo og 
arbeidsmiljø, lære, leke og fritidsmiljø. Alliansen ønsker å utvikle sterke partnerskap og samarbeid for å løse felles 
utfordringer og forløse felles muligheter. I tillegg forplikter de enkelte aktører seg til å arbeide gjennom egne nettverk 
og mot egne målgrupper for å nå felles mål. Med vår samlede kompetanse og kapasitet på området, er alliansen en 
premissleverandør for utforming av politikk, kunnskapsutvikling, programmer og tiltak som vil være med på å fremme 
helsen til alle i Trøndelag2. 

§ 2 Organisering 

- Møtefrekvens: Alliansen har møter to ganger årlig, ett i første halvår og ett i andre halvår. Møtet i 2. halvår har 
status som årsmøte. Møteplan bestemmes ett år i forveien. 

- Leder: Folkehelsealliansen velger sin leder blant medlemmene. Leder kan maksimalt sitte i fem perioder á 2 år3. 

- Medlem og vararepresentant: Hver alliansepartner stiller med ett medlem som møter i alliansen. Medlemmet 
bør være plasser så høyt i medlemmets organisasjon som mulig (strategisk nivå). Hver alliansepartner utnevner et 
varamedlem. Varamedlemmet eller en annen fra medlemsorganisasjonen kan stille som observatør ved møtene i 
tillegg til hovedmedlemmet. 

- Sekretariat: Trøndelag fylkeskommune ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen. 

- Arbeidsutvalg: Alliansen organiserer seg med et arbeidsutvalg (AU) som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger4 
minimum tre medlemmer til AU blant medlemmene i alliansen, hvorav den ene velges til nestleder for ett år. Det 
skal også velges minimum ett varamedlem til AU. Leder for alliansen er leder av AU. Arbeidsutvalget møtes etter 
behov og har som oppgave og forberede møter og andre aktiviteter alliansen driver. Sekretær i AU er en av 
fylkeskommunenes ansatte som ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen5. 

- 6Stemmerett: Stemmerett har medlemsorganisasjonenes utsending til årsmøtet. Hver medlemsorganisasjon har 
én (1) stemme. Stemmerett for nyopptatte medlemmer utløses først ved neste årsmøte. 

- Valgkomité: Årsmøtet velger7 tre medlemmer til en valgkomité blant medlemmene i alliansen, hvorav den ene 
velges til valgkomiteens leder. Valgkomiteen sender årlig, i god tid før årsmøtet, ut en invitasjon til alle 
medlemmene om å komme med forslag på personer til verv som er på valg.8 

- Folkehelsekonferanse: AU kan oppnevne en egen komité som skal være ansvarlig for utarbeidelse av program 
og gjennomføring av en årlig folkehelsekonferanse9. 

                                                           
1 Endret i årsmøtet 4. oktober 2018: «Nord-Trøndelag» erstattes alle steder i dette dokumentet med «Trøndelag». 
2 Endret i stiftelsesmøte 1. oktober 2015: «Nordtrønderne» erstattes med «alle i Nord-Trøndelag». 
3 Endret i årsmøtet 4. oktober 2018: Setningen: «Ledelsen går på åremål; 2 år» strykes. «En og samme leder kan maksimalt sitte i to perioder» 

erstattes med «Leder kan maksimalt sitte i fem perioder á 2 år». 
4 Endret i årsmøtet 4. oktober 2018: «på åremål» tas ut av setningen. 
5 Endret i stiftelsesmøte 1. oktober 2015: «Alliansen organiserer seg med et arbeidsutvalg (AU). Leder for alliansen er leder av AU. Sekretær i AU 

er en av fylkeskommunenes ansatte som ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen. I tillegg velges det inn på åremål minimum tre medlemmer 
til i AU fra medlemmene i alliansen. Arbeidsutvalget møtes etter behov og har som oppgave og forberede møter og andre aktiviteter alliansen 
driver» erstattes med «Alliansen organiserer seg med et arbeidsutvalg (AU) som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger på åremål minimum tre 
medlemmer til AU blant medlemmene i alliansen, hvorav den ene velges til nestleder for ett år. Det skal også velges minimum ett varamedlem til 
AU. Leder for alliansen er leder av AU. Arbeidsutvalget møtes etter behov og har som oppgave og forberede møter og andre aktiviteter alliansen 
driver. Sekretær i AU er en av fylkeskommunenes ansatte som ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen». 
6 Tilføyd som nytt punkt i årsmøtet 3. oktober 2019. 
7 Endret i årsmøtet 4. oktober 2018: «på åremål» tas ut av setningen. 
8 Tilføyd som nytt punkt i stiftelsesmøte 1. oktober 2015. 
9 Endret i stiftelsesmøte 1. oktober 2015: «AU velger årlig en egen komité som skal være ansvarlig for å utarbeide program og gjennomføring av 

en årlig folkehelsekonferanse» erstattes med «AU kan oppnevne en egen komité som skal være ansvarlig for utarbeidelse av program og 
gjennomføring av en årlig folkehelsekonferanse». 
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§ 3 Opptak av nye medlemmer 

Organisasjoner som fyller kriteriene i «Samarbeidserklæring for Folkehelsealliansen i Trøndelag» og ønsker å bli 
opptatt som medlemmer i alliansen, utnevnes i årsmøtet. 

§ 4 Økonomi 

Hvert medlem av alliansen dekker selv omkostningene ved møtene (reiser til/fra, arbeidstid). Folkehelsealliansen søker 
hvert år Trøndelag fylkeskommune om bevilgning for dekning av utgifter til å drifte møtene, årlig konferanse m.v. 


