
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Sund By Netværket 31.10.13 

Deltagere i mødets første del for de medlemsvalgte:  

Ingunn S. Jacobsen, Peter Holm Vilstrup, Susanne Rystok, Uffe Nymark Breum, Hanna Vestenaa, Christina 

Krog og Charlotte Iisager Petersen (referent). Afbud fra Kathrine Schønning, Københavns Kommune.  

1. Dagsordenen godkendt 

2. Nyt medlem 

Høje Taastrup har valgt at melde sig ind i Sund By Netværket. De har fået tilsendt revideret 

tiltrædelsesdokument, og vi afventer tilbagemeldingen. 

3. Møde med ministeriet 

Formanden refererede fra det årlige møde med ministeriet og Sundhedsstyrelsen, hvor Peter Holm 

Vilstrup, Christina Krog og Uffe N Breum fra Sund By Netværket deltog.   

4. Styregruppemøde i Center for Forebyggelse i Praksis 

Peter Holm Vilstrup sidder i centrets styregruppe, og formidlede en status over centrets aktiviteter, 

strategi og succeskriterier, som blev diskuteret på mødet. SBN have to overordnede input:   

- SBN anbefalede på mødet et større fokus på evalueringen af implementeringen af 

forebyggelsespakkerne – dette er også hvad kommunerne har sagt er deres behov inden centret gik 

i gang med deres arbejde.  

- Centret har en række samarbejdspartnere, men fortrinsvis ”sundheds-partnere”. Når vi snakker 

sundhed på tværs, blev det anbefalet, at centret begynder at samarbejde med flere partnere. Der 

kunne startes i KL-huset. 

5. Sund By Netværkets session på KL’s sundhedskonference 

Peter Holm Vilstrup og Christina Krog har holdt møde med Christian Harsløf fra KL. Det er aftalen 

fremover, at KL og SBN holder flere møder årligt end det ene der har været frekvens indtil nu.  

6. Sund By Netværkets økonomiske ramme for 2014 

Godkendt 

7. Bestyrelsens møde med temagrupperne 

Når bestyrelsen har været rundt, evalueres det hvad bestyrelse og hvad temagruppen har fået ud 

af at deltage.  

8. WHO Izmir mødet  

Ingunn deltog og har sendt referat ud til bestyrelsen.  

Horsens, København og Frederiksberg mødes den 11. nov. omkring byernes deltagelse i Fase VI. 

Frederiksberg ønsker at blive optaget som nyt medlem i by-netværket, hvor sekretariatet og Ingunn 

og Mikkel hjælper med at understøtte deres optagelse.  
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Deltagere i mødets anden del for hele bestyrelsen: Ingunn S. Jacobsen, Peter Holm Vilstrup, Susanne 

Rystok, Uffe Nymark Breum, Hanna Vestenaa, Line Raahauge Hvass - Sundhedsstyrelsen og Steen Rank 

Petersen - KL, Christina Krog og Charlotte Iisager Petersen (referent). 

Afbud fra:  

Kathrine Schønning, Københavns Kommune, Jean Hald, - Danske Regioner og Morten Hulvej Rod - SIF. 

Aktuelle og kommende arrangementer i Sund By Netværket 

Se bilag 2 – sekretariatschefen orienterer. 

Strategisk retning for Sund By Netværket 2014 

Orientering v. formanden, jf. referat fra bestyrelsesseminar i sept. 2013: http://sund-by-net.dk/sites/sund-

by-net.dk/files/Referat%20bestyrelsesseminar.pdf, samt drøftelse af  

- perspektiver på Sund By Netværkets profil i national kontekst med input fra WHO, danske 

samarbejdsparter og dansk aktuel agenda(er) 

- at understøtte kommunernes udvikling fra New public management til New public governance 

- samarbejde på tværs! Hvordan kan vi blive bedre til at hægte sundhedsfremme op på relevante 

dagsordener i andre forvaltninger, så Sund By Netværket bliver hele kommunens/regionens 

ejerskab. Det er Sund By Netværkets force, at vi ikke er hængt op på politik, men kan koble sig til en 

national dagsorden 

- SBNs fokus på medborgerskab som det helt borgernære, som omfatter samproduktion med 

borgere udenfor organiserede frivillige organisationer 

- mulige og nye samarbejdsmuligheder, og samtidigt at opretholde et godt samarbejde med 

ministeriet, Sundhedsstyrelsen og de øvrige faste samarbejdspartere.  

Eventuelt 

Ingen punkter.  
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