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Bestyrelsesmøde d. 26 . april 2012 – referat  
 
Til stede: Peter Holm Vilstrup, Ingunn S. Jacobsen, Susanne Rystok, Hanna Vestenaa, Astrid Blom (SIF), Steen Rank 
Petersen (KL – deltog fra 12-16), Inge Kristensen (Danske Regioner – deltog fra 12-14), Christina Krog  og Charlotte 
Iisager (referent). 
Afbud: Mette Jakobsen og Malene Størup (Sundhedsstyrelsen).   
 
Konstituering  
Ingunn S. Jakobsen blev valgt som næstformand. Det blev desuden besluttet at fortsætte ordningen med den 
økonomiske kompensation til formanden, som har været gældende de sidste to år. Puljen kan anvendes efter 
behov, og har været anvendt til frikøb, transport til SBN-aktiviteter, deltagelse i internationale møder i egenskab 
af SBN-formandskabet og lign.  
 
Velkomst og siden sidst v/ formanden  
Evaluering af netværksdagene bruges som ideoplæg, når vi går i gang med planlægningen af netværksdage 2013, 
ligesom netværkets nye strategi kan bruges som retningsgiver.  
Deltagerne vil gerne have noget konkret med hjem fra dagene, fx som Peter Palshøjs oplæg ligesom Lars 
Lundbyes oplæg om hverdagsinnovation i 2011 blev fremhævet det år.  
Overvej bl.a.: 

 Hvem er netværksdagene for? Kan vi favne både praktikere, ledere og politikere? 

 Kommunalt forskningsperspektiv  

 At gå i en anden retning end en sundhedsfaglig konference 

 Netværk – hvordan bruger vi hinanden? At netværke kræver eget initiativ af deltagerne 

 En ”key-note”-oplægsholder som er omdrejningspunktet for konferencen 

 Inddrage temagrupperne (præsentere hvad der foregår i grupperne)  

 Arbejdet i temagrupperne – hvordan styres arbejdet?  
 
Sekretariatet udarbejder oplæg på næste bestyrelsesmøde: Netværksdage 2013.  
 
Sund By Netværket har valgt at indstille ny projektportefølje for 2012. Dette har betydet, at et godkendt projekt 
fra den første indstilling er blevet afvist i anden runde, og erstattet af et nyt projekt  samt udvidelse af et andet  
projekt . Det nye projekt bygger på erfaringer fra det svenske netværk og omhandler, hvordan socioøkonomiske 
modeller kan bruges som argumentation for økonomisk investering i forebyggelse. Desuden udvides projektet om 
sundhed på tværs til at omfatte Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og hvordan disse på en innovativ måde 
implementeres i. 
 
SBN er høringsberettiget, men at udforme et høringsforslag til alle forebyggelsespakker vil kræve, at 
temagrupperne blev engageret i arbejdsgruppen. Det vurderes ikke at være en mulighed dels pga. tidshorisonten 
og dels da de fleste kommuner selv er optaget at udforme egne høringssvar.  
 
Dog ønsker bestyrelsen, at Sund By Netværket giver en overordnet tilkendegivelse af forebyggelsespakkerne hvori 
det kvitteres for, at materiale udviklet af netværket bruges som baggrundslitteratur i forebyggelsespakkerne.  
 
Sund By Netværket er inviteret til at give høringssvar på den reviderede lov om røgfrie miljøer. Lise Landgren, 
formand for tobakstemagruppen, udarbejder et forslag. 
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Besøg af Agis Tsorous 
Agis Tsorous er WHO’s leder af Healthy Cities Network i Europa. Agis var inviteret til at fortælle om nationale 
netværks rolle, værdifællesskabet i Healthy Cities og om WHO’s Health 2020 plan. 
 
Agis har de sidste 18 måneder været optaget af Health 2020 planen, som 53 europæiske lande skal nå til enighed 
om. Den er planlagt til at blive underskrevet på Malta, d. 11. september 2012 af sundhedsministre. Sidste udspil 
for et fælles europæisk fokus på sundhedsområdet udkom i 1998. Agis foreslog, at det danske Sund By Netværk 
kunne være med i planlægningen af en europæisk lancering af planen efter Malta mødet.  
Health 2020 planen bygger på ny evidensbaseret viden, et epidemiologisk, sociologisk, socio-politisk landskab i 
det 21. århundrede i Europa. Målet er at skabe en samlende europæisk sundhedspolitik som alle arbejder for at 
nå. Planen udkommer både i kort form (politik) og i længere form. 
Planen har overordnet set to strategiske mål: 
Sundhedsfremme herunder ”Lighed i sundhed” og ”Government for health” 
 
Hvorfor kan det betale sig i krisetider at være medlem af Healthy Cities / Sund By Netværket? Medlemskab af et 
værdifællesskab bliver vigtigere, når der er trange økonomiske tider. At flere taler samme sag, pointerer de 
samme tendenser, arbejder med hvert sit afsæt for en fælles sag som fx ”lighed i sundhed” eller ”sundhed på 
tværs”. Lokalpolitisk ledelse har både økonomisk magt og indflydelse (på flere områder), hvorfor det er vigtigt, at 
sundheden bliver et fælles ansvar.   
Det er desuden vigtigt for politikerne at sende et signal om, at de vil skabe gode rammer for borgerne, og sikre 
nemmere adgang til de sunde valg.  
Sekretariatet arbejder videre med hvordan netværkets nye strategi, Health 2020-planen og evt. fase VI kan 
lanceres, fx som en fælles lancering af Health 2020 planen med borgmestre, internationale deltagere og WHO.  
 
Strategi  
Indhold og formuleringer blev drøftet s på baggrund af det udsendte oplæg , som er en revideret udgave af 
oplæget fra repræsentantskabsmødet – revideret på baggrund af input fra repræsentantskabet samt medlemmer 
inden d. 10.4.2012.  
Sekretariatet udarbejder et sidste udkast, som efter bestyrelsens godkendelse udsendes til repræsentantskabet 
sammen med en beskrivelse af den kommende proces.  
 
Arbejdet i bestyrelsen det kommende år bl.a. om der skal ageres ift. de ”sovende”/mindre aktive medlemmer, og 
i givet fald hvordan.  
Sekretariatet har på hjemmesiden lavet en ny side for koordinatorer med en  ny ”velkomstpakke” for 
koordinatorer, der overtager gamle-i-gårde-koordinatorer eller er helt nye medlemmer. Bestyrelsen mente ikke 
der skal foretages yderligere ift. at opsøge og fastholde medlemmer. Et medlemskab af et netværk er afhængigt 
af, at medlemmer yder og bidrager, selv stå for en del af arbejdet, understøttet af sekretariatet. Sund By 
Netværket er et netværk, ikke en organisation. Medlemmer af bestyrelsen aftalte at anvende eget netværk lokalt 
og regionalt til omtale af Sund By Netværkets aktiviteter og muligheder. 
 
Bestyrelsen diskuterede kontingentnedsættelse, dels på baggrund af repræsentantskabets diskussion heraf, dels 
på baggrund af KLs kontingentnedsættelse.  
Punktet om kontingent tages op på næste møde på baggrund af et oplæg fra sekretariatet. 
 
Bestyrelsen diskuterede om og i givet fald, hvordan politikere kan inddrages i netværket. Dels er det et krav fra 
WHO, dels har en politiker, der deltog i SBNdage 2012, rettet henvendelse til formanden og tilbudt at deltage i 
opstart af et initiativ. Dels diskuterede bestyrelsen hvordan det norske initiativ ”Tag vare på velgerne dine” kan 
inspirere til en dansk version. Dels har det britiske nationale netværk lige nedsat en temagruppe for politikere.  
Formand og sekretariatschef undersøger mulighederne for at nedsætte en politisk følgegruppe, som kan støtte op 
om netværkets arbejde, herunder arbejdet med at oversætte det norske materiale. 


