
Samarbeidserklæring og mandat for samarbeidsorganet i Program for 

folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2022 (Samarbeidsorganet for folkehelse) 

Samarbeidsorganet for folkehelse er et forum for samarbeidspartnerne i Program for 
folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2022. Det skal gi fylkeskommunen råd om planlegging, 
gjennomføring og evaluering av programmet og tiltakene i kommunene samt bidra til 
samordning av arbeidet. Samarbeidsorganet er satt sammen av likeverdige partnere og 
består av:   

 en politiker på fylkesnivå 
 ti representanter for kommunene 
 to representanter for andre offentlige aktører 
 representanter for barne- og ungdomsorganisasjoner i Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag 
 to representanter for FoU-/kompetansemiljøer 
 en representant fra næringslivet (NHO) 
 to representanter for frivillige lag og brukerorganisasjoner (psykisk helse og rus) 
 en representant for frivillige lag og organisasjoner generelt.  

Ekstern kompetanse inviteres til å delta på møtene når det trengs. 
 
Hovedmål 
Samarbeidsorganet skal bidra til at folkehelsearbeidet i Trøndelag er systematisk og 
kunnskapsbasert og at programmet i Trøndelag gjennomføres i tråd med nasjonale, 
regionale og lokale mål. Dette innebærer at arbeidet i programmet skal være langsiktig, 
forsknings- og erfaringsbasert og tilrettelagt for medvirkning, evaluering og innovasjon. 
Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid brukes som arbeidsmetode. Det er også et mål at 
alle kommuner i fylket deltar slik at erfaringene deles og spres. 
Mandat 

 Samarbeidsorganet er et rådgivende forum.  
 Samarbeidsorganet skal bidra til å sikre kunnskapsgrunnlaget for arbeidet i 

programmet slik at målene for programmet nås. Med kunnskapsgrunnlag menes 
både kunnskap hentet fra oversiktsdokumentet, kunnskap om årsakssammenhenger 
og om effekt av tiltak.  

 Samarbeidsorganets råd legges til grunn for valg av kommuner, tiltak og tildeling av 
midler fra fylkeskommunen.  

 Samarbeidsorganet skal holde seg orientert underveis i tiltaksperioden om 
utviklingsarbeidet i kommunene som har fått økonomisk støtte.  

 Samarbeidsorganet skal sammen med programeier og programledelse sikre 
samhandlingen i programmet og kvalitetssikre arbeidet i kommunene.  

 Medlemmene i samarbeidsorganet skal være bindeledd til de aktørene de 
representer. 

Samarbeidsprinsipper 
Samarbeidsorganet forplikter seg til å arbeide etter følgende prinsipper: 
 Samarbeidsorganet består av likeverdige partnere. 
 Samarbeidsorganet ivaretar helheten både faglig og geografiske og ikke enkeltinteresser. 
 Samarbeidsorganet bygger på eksisterende planer, erfaring og nettverk. 
 Samarbeidsorganet arbeider kunnskapsbasert og befolkningsretta.  

Arbeidsform 
 Samarbeidsorganet skal være en felles møteplass og arena for erfaringsutveksling og 

drøfting av visjoner, strategier og samarbeidstiltak.   
 Samarbeidsorganet har møter minimum to ganger årlig. Møteplan bestemmes ett år i 

forvegen. 
 Det utvikles gode rutiner for kommunikasjon og informasjon for å lette og sikre 

informasjonsflyten både overfor aktørene i programmet og eksternt.  

 Trøndelag fylkeskommunen har ledervervet og ivaretar sekretariatsfunksjonen. 
 


