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Prinsipper ved sammenslåing av fylkesforeninger  
Vedtektenes paragraf hjemler at det skal finnes en fylkesforening i hvert fylke. 
Forbundsstyret mener dette bør være et gjeldende prinsipp og at de fylker 
som berøres av den offentlige regionreformen må forberede seg på at det i 
det nye fylket kun skal være en fylkesforening i Norges Parkinsonforbund.  
 
Nåværende fylkesforeninger må oppløses og det må legges til rette for 
etablering av ny fylkesforening med samme navn som det nye fylket, eks: 
Viken Parkinsonforening, Vestland Parkinsonforening, Troms og Finnmark 
Parkinsonforening etc.  
 
Sammenslåingsprosessen i de aktuelle fylkene må settes i gang så snart det er 
praktisk gjennomførbart. Fylkesstyrene oppfordres til å etablere kontakt 
mellom fylkesstyrene, og det anbefales at det etableres et 
sammenslåingsutvalg bestående av representanter fra alle berørte 
fylkesforeninger.  
 
Sammenslåingsutvalget gis mandat til å arbeide frem en plan for oppløsning 
av nåværende fylkesforeninger, og etablering av ny fylkesforening. Slike 
vedtak kan fattes av årsmøter og stiftelesemøte som kan gjennomføres 
sammen dag.  
 
Føringer for sammenslåing  
De tidligere fylkesforeningene i Trøndelag gjennomgikk en slik prosess frem 
mot sammenslåing og etablering av Trøndelag Parkinsonforening i 2019.  
 
Fylkesforeningene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har sammen nedfelt og 
beskrevet stegene de tok i arbeidet som pågikk over flere måneder. 
Forbundsstyret var rådgivende, men overlot til sammenslåingsutvalget som 
ble etablert som organ, med oppgave om å legge til rette og arbeide frem 
nedleggelse/oppløsing av de etablerte fylkesforening og oppstart og valg av 
nytt interimstyre for nye Trøndelag Parkinsonforening.  
 
Forbundsstyret mener at de fylker som skal ta fatt på tilsvarende prosess kan 
lære mye av erfaringene fra Trøndelag. Forbundsstyret vil derfor sirkulere 
dokumenter som beskriver hvordan Sør- og Nord Trøndelag Parkinsonforening 
samarbeidet om oppgaven.  
 
De nye regionene/fylkeskommunene skal være operative fra 1.1.2020. 
Dette gjelder Troms og Finnmark, Vestland, Viken, Innlandet, Agder og 
Vestfold og Telemark.  
 
Forbundsstyret forventer at fylkesforeningene i Norges Parkinsonforbund 
starter sonderinger og planlegger fremdrift sammen. Forbundsstyret 
forventer at alle fylker gjennomfører prosessen så raskt som det synes 



hensiktsmessig, og senest, slik at ny fylkesforening kan etableres innen 
utgangen av 2020.  
 
Ved sammenslåing skal nåværende fylkesforeninger oppløses. 
Fylkesforeningens midler skal overføres til forbundet, som vil overføre 
midlene tilbake til den nye fylkesforeningen. I fylker der det finnes 
lokalforeninger vil lokalforeningene kunne drive videre som før, uten at 
oppløsning av etablerte fylkesforeninger berører lokalforeningens økonomi.  
 
Vedtak:  
Det skal etableres nye fylkesforeninger som følge av den offentlige fylkes- 
og regionreformen. Fylkesforeninger som berøres av reformen skal starte 
sonderinger og etablere samarbeid med de fylkesforeningene som skal slås 
sammen innenfor de nye fylkene, slik at nye fylkesforeninger er etablert 
første halvår 2020.  

 
Forbundsstyret ber styrene i omtalte fylkesforeninger ta hensyn til etablerte 
lokalforeninger med nedslagsområde i det nye fylkesområdet. Det anbefales 
at lokalforeningene involveres i planlegging av ny fylkesorganisering, for å 
kunne ivareta personer med parkinson/parkinsonisme på best mulig måte 
over hele det nye fylkesområdet.  

 
Forbundsstyret forutsetter at de nye fylkesforeningene følger 
navnebestemmelsene til de nye fylkeskommunene, slik at benevnelsen blir 
Vestland Parkinsonforening osv.  
 
Ved oppløsning av nåværende fylkesforeninger skal foreningens kapital 
overføres til forbundet. Forbundet vil overføre samlet beløp fra oppløste 
fylkesforeninger til den nyopprettede fylkesforeningen. Midlene overføres 
uavkortet til den nye fylkesforeningen så snart det er opprettet bankkonto 
for den nye fylkesforeningen.  

 
Det sendes ut et eget brev til fylkes-og lokalforeningene om beslutningene 
som er vedtatt av forbundsstyret. Sammen med brevet vedlegges notatene 
som ble nedfelt av Trøndelag Parkinsonforening, som beskriver 
sammenslåingsarbeidet i Trøndelag. Aktuelle dokumenter gjøres 
tilgjengelige under forbundets organisasjonshåndbok og det opprettes en 
kontaktperson i administrasjonen som kan bistå fylkesstyrene i arbeidet.  

 


