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 Referat Sund By Netværkets bestyrelsesmøde den 26.10.12.  

Tilstede: Mette Jakobsen, Peter Holm Vilstrup, Anna Paldam Folker, Ingunn Jacobsen, Hanna Vestenaa, Steen 
Rank Petersen, Rikke Fløe Gjellerod & Vicki Facius. 
Afbud: Inge Kristensen Danske Regioner og Susanne Rystok. Referent: Christina Krog 

1. Sidste nyt 

Peter orienterede kort om:  
- Møde med KLs sundhedspolitiske chef Christian Harsløf, hvor vi aftalte at koordinere aktiviteter tættere 
fremadrettet. Vi har et møde med KL igen først i november.  
- Health 2020: Netværket har sammen med Københavns Kommune tilrettelagt fejringen af Danmarks 
underskrivelse af Health 2020, der bliver rammen for arbejdet i Healthy Cities Network de kommende år. 
Fejringen foregår den 31.10. og både sundhedsminister, sundheds- og omsorgsborgmester samt WHOs 
regionale direktør samt lokaludvalget på Bispebjerg deltager i arrangementet. Netværkets medlemmer er 
også inviteret.  
- Planlægning af SBNdage er i fuld gang. Datoerne er udmeldt (den 2.-3. maj) samt sted (Kbh.). Foreløbigt 
program, tilmelding, priser osv. falder forventeligt på plads de kommende uger, hvorefter netværket og 
interessenter inviteres.  
- Arbejdet med netværkets redesignede hjemmeside skrider planmæssigt frem, og vi regner med at gå i 
luften omkring 1.2.13.  
- Netværket har indgået et samarbejde med Pelle Guldborg Hansen og Dansk Nudging netværk om at 
udgive en brochure om nudging samt gode eksempler ift. sundhedsfremme og forebyggelse.  
Sundhedsministeriet har bevilget pengene fra en pulje med tiloversblevne midler fra et Sundhed på 
tværs-SBNprojekt.  
- Sekretariatet arrangerer en studietur til England i marts 2013 om partnerskaber og samarbejde med 
civilsamfundet/frivillige. Vi skal besøge tre engelske Healthy Cities-byer og håber at kunne inddrage en 
chefkonsulent fra Danmark til facilitering undervejs. Når det overordnede ramme er på plads sendes det 
ud til koordinatorerne og med forhåndstilkendegivelserne i hus vil vi detail-planlægge turen.  

2. Orientering fra Sundhedsstyrelsen 

Anna Paldam Folker orienterede om Sundhedsstyrelsens enhed for forebyggelse og borgernære sundhedstilbud 
og dens de tre sektioner: Sektion for forebyggelse, sektion for behandling og rehabilitering, sektion for lighed i 
sundhed, organisering og sammenhæng. Jf. ppt, der sendes med referatet ud.  

3. Opfølgning på ny strategi 

Drøftelse af de seneste møder, oplæg og repræsentantskabets arbejde med at udvikle projektidéer til realisering 
af den nye strategi. Opsamlingen er udsendt til medlemmerne, og fungerer som en liste vi alle har ansvar for at 
arbejde videre med.  
Det blev besluttet, at der skal finde en opstramning af opgaven om at lægge mere vægt på formidling af arbejdet i 
netværket – i første omgang og primært i temagrupperne med henblik på at holde det øvrige netværk opdateret 
med, hvad der foregår samt at tiltrække nye medlemmer til temagrupperne. Sekretariatet formidler dette til 
temagrupperne.  
 
Bestyrelsen drøftede et tilbagevendende ønske om at afholde en fælles dag for temagrupperne, og besluttede, at 
der prioriteres midler hertil i netværkets egen projektpulje. Det forudsætter dog temagruppernes aktive 
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deltagelse i planlægningen heraf. Sekretariatet tager kontakt til formændene, lige som signalet formidles om, at 
der er nye kriterier for projektansøgninger i netværket fremadrettet. Dels jf netværkets nye strategi, dels pga den 
aktuelle situation med den manglende Folkesundhedspulje i 2013. Derfor vil der være et stort fokus på 
projektideer, der inddrager så mange medlemmer som muligt samt tydeligt indfrier netværkets strategi.  
 
4. Projektportefølje 

Vedr. projektportefølje 2013 
Som varslet tidligere på sidste bestyrelsesmøde og senest på repræsentantskabsmødet bliver der ingen 
Folkesundhedspulje at søge for netværket i 2013. Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede:  

 Vi indsender nødvendige projekter, der oplagt understøtter ministeriets satsninger i øvrigt. Disse 
udarbejdes af sekretariatet og indstilles til bestyrelsen til mødet i januar.  

 Sekretariatet vil i fremtiden arbejde målrettet med fondsansøgninger.  

 Sekretariatet bekræfter overfor temagrupperne og netværket i øvrigt, at Folkesundhedspuljen 2013 ikke 
eksisterer. Men temagrupper/netværket opfordres til at indsende korte beskrivelser af projektideer, der 
forhåbentlig kan indgå i fondsansøgninger eller tage kontakt til sekretariatet for uformelle/foreløbige 
drøftelser.  

 Netværkets medlemmer, temagrupper og lign. henvises også til netværkets interne projektpulje, der er 
på ca 300.000 i 2013. Der kan alene søges om støtte til mindre aktiviteter, der kommer så mange 
medlemmer som muligt til gode, og som understøtter realiseringen af netværkets nygodkendte strategi.  
Bestyrelsen prioriterer i ansøgningerne på næste møde. Deadline for ansøgninger er 1.1.2013. pr mail til 
crk@kl.dk / Christina i sekretariatet. 

Vedr. projektportefølje 2012 
Ministeriet har besvaret netværkets ansøgning om Folkesundhedspulje 2012 fra 28. marts 2012 med et brev 
ultimo oktober. Fire ud af de syv projektansøgninger vil med få og mindre tilpasninger få tildelt støtte.  
Men de tre øvrige foreslår ministeriet slået sammen til et, og netværket skal indsende en ny ansøgning på dette 
inden for fire uger. Bestyrelsen drøftede ministeriets forslag, og besluttede at påtage sig opgaven med at ansøge 
igen inden for de af ministeriet opstillede retningslinjer. Det nye kommende projekt vil tage afsæt i 
forebyggelsespakkerne.  

5. Rekruttering af nye medlemmer 

Bestyrelsen drøftede, hvordan særligt de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer kan bidrage til 
rekruttering af nye medlemmer samt fastholdelse af de nuværende. En række ideer og konkrete eksempler kom 
frem, og det blev besluttet det er primært bestyrelsens opgave at italesætte medlemskab, fordele ved netværket 
samt merværdi i de fora hvor man møder andre kommuner/regioner.  

6. Fundraising 

Sekretariatet har udarbejdet en liste over de mest oplagte fonde som netværket ville kunne ansøge, og 
bestyrelsen tilføjede flere som mulige i det gode selskab. Dokumentet er dynamisk og bestyrelsen vil melde 
tilbage til sekretariatet, når ny viden om mulige fonde samt oplagte projektidéer opstår.  

7. Evt.  

Ingen havde punkter.  
 
Næste møde er d. 10.1. 2013 i KL-huset. Det blev aftalt at drøfte en styrket inddragelse af forskningsinstitutioner  
v/ Hanna og Vicki. Derudover er projektportefølje 2013 på dagsordenen - på nuværende tidspunkt.  
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