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Bilag 2: Indstilling om nedsættelse af kontingent til Sund By Netværket 
Repræsentantskabet bad bestyrelsen på mødet i marts om et oplæg på, hvad en nedsættelse af 
medlemskontingentet til Sund By Netværket vil betyde i forhold til budgettet, og hvilke konsekvenser det vil få for 
arbejdet i både sekretariat og netværk. Her følger baggrund og en indstilling, som bestyrelsen har tiltrådt på sit 
møde den 30. august 2012.  
 
Baggrund  
Sund By Netværket fik i 2007-08 en del nye medlemmer. Da medlemsantallet var på sit højeste var 70 kommuner 
og regioner med i netværket. Indenrigs- og Sundhedsministeriet bad samtidigt netværket om at finde en varig 
løsning på drift af netværket i sin nuværende store form, og under forudsætning af, at dette skete ”lovede” 
ministeriet at støtte netværket med en årlig projektpulje, taget fra den såkaldte Folkesundhedspulje. Dette 
medførte en kontingent-debat blandt medlemmerne i Plenum, og det blev fra 2010 besluttet at hæve 
kontingentet til følgende satser:  
 
Antal indbyggere - Årligt kontingent 
Under 10.000 indbyggere: 12.000 kr.  
Over 10.000 indbyggere: 16.000 kr.  
Fra 20.000 til 30.000 indbyggere: 30.000 kr.  
Fra 30.001 til 40.000 indbyggere: 37.000 kr.  
Fra 40.001 til 50.000 indbyggere: 2.000 kr. 
Fra 50.001 til 75.000 indbyggere: 48.000 kr.  
Fra 75.001 til 100.000 indbyggere: 52.000 kr. 
Fra 100.001 til 125.000 indbyggere: 56.000 kr.  
Fra 125.001 til 200.000 indbyggere: 60.000 kr. 
Over 200.000 indbyggere: 80.000 kr.  
Regioner: 55.000 kr.  

Sund By Netværkets bevilling i ministeriet/styrelsen har siden 2007 set således ud:  
Bevilling i 2007 kr. 673.000 - søgt om kr. 903.000 
Bevilling i 2008 kr. 739.800 
Bevilling i 2009 kr. 950.000 
Bevilling i 2010 kr. 690.000 
Bevilling i 2011 kr. 700.000 
Bevilling i 2012 kr. 700.000 - ansøgt 
 
Det må derfor konstateres, at ministeriet har holdt hvad de lovede. 
 
Medlemstilgangen blev i 2010 afløst af udmeldinger. Med virkning fra 2011 meldte tre kommuner sig ud. Fra 2012 
meldte seks kommuner sig ud, og gældende fra 2013 yderligere fire udmeldinger. I de sidste tre år har netværket 
altså mistet 586.000 kr. i kontingentindtægter. Netværket havde akkumuleret en opsparing, som 
forretningsudvalget i 2011 besluttede skulle anvendes til projekter, hvilket skete. Derfor har nedgangen af 
kontingentindtægterne ikke hidtil påvirket netværkets aktiviteter.  

Det er altså først nu, hvor der er overblik over indtægterne i 2013 (det var muligt for kommunerne at melde sig ud 
indtil 1/7) og med budgettet for 2013, at de mange udmeldelser bliver synlige.  
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Den opsparing netværket havde, er nu brugt, og der henstår nu kun det beløb, der altid skal være for at kunne 
dække løn, ferie etc. i forbindelse med en opløsning af netværket. Det er derfor nødvendigt, at der nu i budgettet 
bliver taget hensyn til, at kontingentindtægterne er faldet med knap 600.000 over de seneste år. 

Kontingentnedsættelse 
Der pågår en løbende debat i repræsentantskabet om kontingentnedsættelse, jf. KL’s 10 % nedsættelse i 2012 og 
med henvisning til, at den højere kontingentpost er synlig på budgettet i den strammere kommunale økonomi. 
Sund By Netværket får i 2013 2.517.000 kr. i kontingent-indtægter med afsæt i den nuværende sats.  
En reduktion af kontingentet på 10 % ville således betyde: 251.700 kr. i mistet indtægt eller samlet 2.265.300 kr. i 
kontingent.  
20 % vil give 503.400 kr. færre eller kontingentindtægter på 2.013.600 kr.  
I begge tilfælde vil nedsættelsen af kontingentet blive fordelt forholdsmæssigt på de 57 medlemmer i 2013.  
 
Kontingentet er ikke reguleret siden 2009, og vi har i år indtil videre været tilbageholdende med at justere ift. en 
stigning af indbyggertal i kommunerne, der medfører et spring til en højere sats. Til orientering kan det oplyses, at 
det norske nationale netværk i år har indeksreguleret deres kontingent med 10 % for første gang i fire år, og de 
har sammenligneligt niveau med vores. 

Øvrig info 
Hvad betaler en kommune i medlemskaber andre steder:  
En kommune betaler 0,35 kr pr indbygger i kontingent til Byplanlaboratoriet, - en uafhængig og selvstyrende 
institution, som har sat byplanlægningen på dagsordenen. Private virksomheder, konsulenthuse og lign. kan (og 
er) også betalende medlemmer. Stort set samtlige aktiviteter er desuden deltagerfinansieret.  
Konsulent-virksomheden Samuelsen inviterer pt. til et nyt socialpolitisk netværk, hvor deltagelsen i seks møder 
pr. år er 6.950 kr. ekskl. moms og pr. person.  
Et medlemskab af plan-chefforeningen eller socialchef-foreningen er knap 2000 kr. årligt pr person.  
 
Se bilag 2-2: Økonomi-status for indeværende år, og et udkast til revideret budget for 2013.  

Indstilling 
Kontingentnedsættelse 
Set i lyset af, at budgettet ikke hidtil har været tilrettet i forhold til et mindre kontingent på 600.000 (pga. 
opsparingen), finder bestyrelsen ikke, at det på nuværende tidspunkt er realistisk at nedsætte kontingentet med 
hverken 10 eller 20 %. Herudover finder formandskabet heller ikke, at en kontingentnedsættelse af denne 
størrelse vil have nogen reel betydning i de kommunale regnskaber, da det vil dreje sig om beløb fra typisk 3-
10.000 kroner.  

I stedet foreslår formandskabet, at vi i denne omgang undlader at regulere kontingentet i forhold til 
prisudviklingen. 

Tilpasning af budgettet 
For at sikre Sund By Netværket ikke bliver 100 % afhængig af eksterne puljer, men fortsat kan prioritere selv med 
afsæt i en intern projektpulje har formand og sekretariatschef justeret driften af sekretariatet med afsæt i færre 
midler til løn i 2013. Det betyder, at der pt. forhandles om at indgå en fratrædelsesaftale med sekretariatets 
administrative medarbejder, som kan træde i kraft pr 31.1.2013.  
 
Vi har desuden indgået en aftale med KL’s økonomiafdeling om at få en helhedsløsning på ydelser ift. regnskab, 
løn og administration, samt afsat en pulje til ekstra ad hoc studentermedhjælp.   

Arbejdsopgaverne i sekretariatet har de senest år ændret sig markant således, at antallet af kurser, temadage og 
konferencer er faldet, mens der er øget fokus på de strategiske, internationale og sundhedsfaglige opgaver. 
Nedlæggelsen af den administrative stilling betyder, at vi må omlægge bistanden til medlemmerne ved afholdelse 
af kurser, temadage osv. som må overgå til kursusstedet og betales via forhøjet deltagelsesgebyr. Men da antallet 
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af denne type arrangementer ikke er stor, vil medlemmer ikke opleve en markant stigning ift. denne udgiftspost. 
Dag til dag-bistand, fx vedr. hjemmeside-problemer, lister, medlemshenvendelser osv. må ligeledes prioriteres i 
forhold til studentermedhjælperens timer.  
 
Se bilag 2-2: Forslag om revideret SBN budget 2013.  
 
På vegne af bestyrelsen   
 
Peter Holm Vilstrup  


