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Kandidatur til formandsposten i Sund By Netværket 
 

Odense Kommune har været medlem af Sund By Netværket siden 2010. I 

den periode har vi involveret os mere og mere i netværkets arbejde og ønsker 

fortsat at øge vores deltagelse i netværkets aktiviteter. 

 

Baggrunden for, at jeg stiller op til formandsposten er, at Odense Kommune 

mener, at netværket er en vigtig aktør og ønsker at bidrage til at styrke og 

understøtte netværkets arbejde. Odense Kommune bakker op om kandidatu-

ret til formandsposten og har tilkendegivet, at man er parate til at stille de 

nødvendige ressourcer til rådighed for at opgaven bliver løst tilfredsstillende. 

 

Mit fokus i arbejdet som formand vil være at understøtte den fortsatte udvik-

ling og fornyelse af netværket, som er blevet skudt i gang med vedtagelsen af 

de nye vedtægter.  

 

Netværk er en god organisationsform, som giver mange muligheder for del-

tagelse og deling af viden. Jeg ser det som en absolut nødvendighed, at 

kommunerne samarbejder om at udvikle folkesundhedsområdet. Opgaven er 

for stor og kompleks til, at den enkelte kommune kan håndtere det hele. Jeg 

vil arbejde for, at Sund By Netværket bliver en naturlig platform for samar-

bejdet mellem kommunerne på det mere praksisnære plan.  

 

Sund By Netværket er Danmarks største sundhedsfaglige netværk. Den vi-

den, der ligger i dette store netværk skal sættes i spil i langt højere grad end 

den bliver i dag. Det skal være lige så naturligt at kontakte en fra de andre 

netværkskommuner, som det er at bede om hjælp fra en i egen kommune. 

Med over 250 aktive i netværket er vidensgrundlaget stort og muligheden for 

kvalificeret sparring i top. 

 

Jeg vil arbejde for, at temagrupperne bliver styrket i deres funktion med dels 

at udvikle nye modeller og dels med at sørge for vidensdeling mellem kom-

munerne. 

 

Samtidig vil jeg arbejde for, at netværket får en mere tydelig profil i forhold 

til de mange andre aktører på folkesundhedsområdet. Missionen skal være 

klar og samarbejdet med andre aktører som eksempelvis Sundhedsstyrelsen, 

KL og Danske Regioner skal styrkes. 
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