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Årsberetning 2012 for Sund By Netværket
Forord v/sekretariatschef
Denne beretning omfatter en beskrivelse af Sund By Netværkets virksomhed i 2012.
Året 2012 stod i strategiudviklingens tegn. Bestyrelsen begyndte i 2011, præsenterede et udkast for
repræsentantskabet i marts 2012, foretog en bearbejdelse, sendte et nyt udkast i høring og i september 2012 blev den nye strategi vedtaget. Repræsentantskab og temagruppeformænd indgik i
arbejdet, og det blev aftalt, at den nye strategi skal være synlig i aktiviteter og handlinger i 2013. Temagrupperne brugte det sidste møde i 2012 på at udarbejde en årsplan for det kommende år, som
synliggør gruppens fokus og møder. Flere af temagrupperne har været igennem et generationsskifte
på formandsposten, - der er vinket farvel til nogle garvede kræfter og medlemmer igennem lang tid,
der har ydet store indsatser. Nye har fundet fodfæste og sætter allerede deres præg på posten. Vedtægtsændringerne fra 2011 er slået igennem i 2012, hvor vedtægterne er blevet afprøvet og har fungeret efter hensigten. Projekter finansieret af Folkesundhedspuljen fra 2011 blev afsluttet i november 2012. Det drejer sig om bl.a. en revision af tobaks gode kommunale model, fase 2 af sundhedskonsekvensvurdering-projektet, udarbejdelse af publikation om organisering og implementering af
sundhed på tværs og plakat om nudging.
Organisation
Medlemmer
Netværket mistede i 2012 desværre to medlemmer, idet
Tårnby og Sorø Kommune meldte sig ud. To andre kommuner havde varslet deres udmeldelse, men valgte i december 2012 at trække den, og er således fortsat medlem. Netværket består i 2013 således af 59 medlemmer:
57 kommuner og to regioner.
Find oversigten over medlemmerne pr. 1.1. 2013:
http://sund-by-net.dk/medlemmer

Udviklingen i Sund By Netværkets
medlemsantal 01.01. 2013
2005: 18 medlemmer
2006: 23 medlemmer
2007: 50 medlemmer
2008: 60 medlemmer
2009: 67 medlemmer
2010: 70 medlemmer
2011: 67 medlemmer
2012: 61 medlemmer
2013: 59 medlemmer

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er netværkets øverste myndighed og består af en repræsentant (Sund By koordinator) fra hver af netværkets medlemmer. Netværkets repræsentantskab mødtes to gange i 2012;
Ordinært møde den 7. marts 2012 samt et ekstraordinært møde den 27. september om netværkets
nye strategi.
Bestyrelsen
Sund By Netværkets bestyrelse består af 10 medlemmer, fem valgt af repræsentantskabet, inklusiv
formanden, fem udpeget af de fire samarbejdsparter og blandt de to danske WHO- Healthy Cities:
http://sund-by-net.dk/om-netv%C3%A6rket/bestyrelsen
Nationale samarbejdspartnere
En række nationale samarbejdspartnere har også i 2012 spillet en væsentlig rolle i netværkets arbejde. De fire faste samarbejdsparter Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, KL og Danske Regioner er medlemmer af Sund By Netværkets bestyrelse, og udpeger et medlem selv.
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Netværkets temagrupper har fortsat også andre samarbejdspartnere og aktører på sundhedsområdet, bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Apotekerforeningen, KOSMOS, Komiteen for Sundhedsoplysning,
KL, Fødevarestyrelsen. Se en oversigt over samarbejdspartnere i netværket på:
http://sund-by-net.dk/om-netv%C3%A6rket/samarbejdspartnere
Ansatte i sekretariatet
Sekretariatet er beliggende i KL-Huset i København som en selvstændig organisatorisk enhed.
Sekretariatets medarbejdere pr. 31.12. 2012:





Helle Arnoldi Beck, netværkssekretær (opsagt pr. 31.1.2013)
Maja Kring Schjørring, studentermedhjælper (15 timer ugentligt)
Charlotte Iisager Petersen, konsulent
Christina Krog, sekretariatschef

www.sund-by-net.dk
Sekretariatet har i andet halvår af 2012 arbejdet med at udvikle nye funktioner til netværkets hjemmeside, et nyt design og et nyt cms-system. Den nye version går i luften den 1.2.13.
Information fra og om netværket
Netværket udsendte i 2012 tre nyhedsbreve, se:
http://sund-by-net.dk/nyt/nyhedsbrevs-arkiv.
Sekretariatet udsendte i efteråret 2012 et brev til sundhedschefer blandt medlemmer og ikkemedlemmer i anledning af netværkets nye strategi 2013-16. Det var der god respons på, og et par
kommuner har henvendt sig om eventuel optagelse.
Temagrupperne
Temagrupperne er en faglig drivkraft for og med de medlemmer, der bidrager og deltager.
Der eksisterer per 1. januar 2012 følgende temagrupper i netværket:
 Alkohol (etableret i 2007)
 Kost og fysisk aktivitet (etableret i 2005)
 Sunde arbejdspladser (etableret i 1991)
 Sundhed på tværs (etableret i 2011)
 Tobak (etableret i 2006)
Derudover har netværket en erfa-gruppe om ældres faldulykker samt en om sundhedskonsekvensvurdering (SKV), der er projektejere for et større udviklingsprojekt om SKV, forankret under temagruppen om sundhed på tværs:
http://sund-by-net.dk/viden/sundhedskonsekvens-vurdering
Netværkets fem temagrupper mødtes i 2012 fra to til fire gange årligt. Nogle af temagrupperne har
desuden etableret arbejdsgrupper, som enten har et projekt / udviklingsaktivitet kørende eller mødes på basis af et fælles interesseområde. Som noget af det sidste i 2012 udformede temagrupperne
en årsplan for 2013, som et nyt værktøj for netværket at sikre alle arbejder med afsæt i strategien.
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Det er et princip i netværket, at temagrupperne skal drives af medlemmernes eget engagement. Sekretariatet kan understøtte medlemmerne, men ikke være en drivkraft i de faglige netværk.
Temagrupperne modtog i 2012 20.000 kr. til deres egen disposition. De fleste grupper valgte at anvende midlerne til afholdelse af møder samt honorar til oplægsholdere.
Læs om de enkelte temagruppers fokus, arbejdsgrupper, medlemmer, aktiviteter og udgivelser på
hjemmesiden: http://sund-by-net.dk/ under fanebladet ”viden”.
Temadage, netværksdage og andre aktiviteter
D. 6.-7. marts 2012 blev Sund By Netværksdage 2011, netværkets store årlige samling for primært
medlemmer og samarbejdsparter, afholdt i Silkeborg. Netværksdagene varede en og en halv konferencedag, efterfulgt af Repræsentantskabsmøde, der indledende drøftede udkast til ny strategi. Temaet for Sund By Netværksdage 2011 var ”Sund prioritering”.
I hhv. januar og april 2012 afholdt netværket det andet og sidste møde for chefer indenfor ældre- og
sundhedsområdet. Målet var at tage fat på den bunke af udfordringer - som er tværgående - og hvor
løsninger overlapper de to områder. Projektet blev afsluttet med entusiasme blandt deltagerne og
blev et lærerigt pilotprojekt for netværkets store projekt i 2013 om forebyggelsespakkerne.
I oktober 2012 var Sund By Netværket sammen med Københavns Kommune værter for en markering
af Danmarks underskrivelse af WHOs Health 2020 plan, hvor både sundhedsminister Astrid Krag,
borgmester Ninna Thomsen, lokaludvalgsformand Tove Auda og Zsuzsanna Jakab, WHO Regional
Director for Europe holdt taler.
Temagruppernes og øvrige arrangementer fremgår af netværkets kalender: http://sund-bynet.dk/afholdte-arrangementer/
Internationalt arbejde
Sund By Netværket har haft en årelang tradition for at være aktive i det internationale WHOsamarbejde. Sund By Netværkets arbejde tager afsæt i WHO’s brede sundhedsbegreb, hvor sundhed
også handler om sociale forhold og miljø. Tilknytningen til det internationale Healthy Cities netværk
er i 2012 fortsat styrket.
Christina Krog er netværkets internationale repræsentant. I 2012 har det danske netværk været repræsenteret på den årlige træningsworkshop, der blev afholdt i Kroatien i marts, i den årlige WHO
Healthy Cities konference, som blev afholdt i juni i St. Petersborg, hvor vi stod for en session sammen
med Norge og Sverige, deltog i paneldiskussioner og Christina blev valgt som formand for det rådgivende udvalg for nationale netværk.
Det nordiske samarbejde blev i 2012 vedligeholdt i 2012 med bl.a. deltagelse med oplæg på hinandens repræsentantskabsmøder, konferencer, workshopdage for koordinatorerne og udveksling af
materiale til gensidig inspiration. Det danske netværk inviterede de nordiske koordinatorer til deltagelse i fejringen af Health 2020 i oktober, og vi holdt dagen efter det årlige nordiske møde i KL-huset.
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Netværkets økonomi
Sund By Netværket har grundlæggende en sund økonomi, og finansieringen af netværkets projekter
og publikationer er hovedsageligt gennemført via tilførsel af eksterne puljemidler. Netværket havde i
2012 igen mulighed for at søge Ministerium for Sundhed og Forebyggelse om midler til en samlet
projektportefølje 700.000 kr. i 2012 samt uforbrugte midler fra tidligere projektpuljer i alt 442.000 kr.
Denne ansøgning fik netværket først godkendt i december 2012, hvorfor projekterne bliver realiseret
i 2013. I 2012 har bestyrelsen bedt sekretariatet om at afsøge mulighederne for yderligere pulje og
fonde, og sekretariatet har indledt dialog med forskellige. Det giver forhåbentlig pote i 2013.
Bestyrelsen måtte i 2012 indstille et revideret budget for 2013 til repræsentantskabet. Budgettet har
de sidste tre år ikke været justeret på trods af faldende kontingentindtægter, idet netværket havde
akkumuleret en opsparing, som skulle anvendes. Med udsigt til fire udmeldinger samt det faktum, at
de administrative opgaver i netværket er minimeret de senere år, førte det reviderede budget til en
afskedigelse af netværkets administrative medarbejder pr 31.1.2013.

