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Referat af Bestyrelsesmødet den 10. januar 2013
Deltagere: Peter Holm Vilstrup, Ingunn Jacobsen, Hanna Vestenaa, Susanne Rystock, Mette Jakobsen, Line
Raahauge - SST, Vicki Facius - SIF, Steen Rank Petersen – KL, Christina Krog – sekretariatet, Charlotte Iisager
Petersen – sekretariatet & referent.
Afbud fra Danske Regioner, idet Inge Kristensen ikke længere er ansat i Region H. Vi arbejder på, at der udpeges
en ny repræsentant fra DR.
1. Sidste nyt v. formanden
Formanden fremhævede, at netværket er inde i en positiv periode, hvor vi oplever fremgang på mange områder
og får god respons på de tiltag vi sætter i værk.
Christina havde udsendt en kort skriftlig status (indsat nederst efter referatet) til bestyrelsen forinden. Der blev
spurgt til:
- om medlemskabet af Dansk Nudging Netværk omfattede alle SBNs medlemmer; Det gør det desværre ikke, - det
er for SBN som organisation. Alle kan dog tilmelde sig Dansk Nudging Netværk nyhedsbrev og få konkrete ideer til
nudging.
- Hvori består emnet ”Community Resilience” som er på dagsordenen når de europæiske koordinatorer mødes i
København d. 13.-15. marts. Det oversættes bedst med lokalområdets modstandskraft, og det hed tidligere
”social kapital”. På den årlig Healthy Cities Network konference i 2012 var det emnet alle kredsede om, at WHO
arbejder på at udvikle det til et ”City Health Diplomacy”. Bestyrelsen opfordrede til at se på evt. puljer hos
Ministeriet for Land Bolig og Byudvikling, der arbejder meget med udkantsområder, lukning af landsbyer og lign.
og måske kan det danske Sund By Netværk udarbejde et bud på en dansk version af City Health Diplomacy!
Ud over, at bestyrelsen eller repræsentanter herfor opfordres til at deltage den 14.3., så kan SBN medlemmer – til
et vist omfang – deltage i mødet for de nationale koordinatorer. Et par medlemmer har vist interesse, - øvrige er
velkommen til at kontakte Christina i sekretariatet.
2. Center for forebyggelse i praksis v. Tine Curtis
Centerchef Tine Curtis for det nye center for forebyggelse i praksis orienterede bestyrelsen om de foreløbige
planer for centret, der er under udvikling.
Centret skal være efterspørgselsdrevet – har fået nogle tilbagemeldinger fra kommuner der har konkrete
udfordringer. Lave fælles workshops, rådgivning til den enkelte kommune, rådgivning i grupper, og har sit fokus
på implementering af forebyggelsespakkerne og monitorering på implementering heraf.
Det blev aftalt, at Tine kommer igen til bestyrelsesmødet i april, og fortæller ”sidste nyt”.
3. Ansøgninger til SBNs interne projektpulje
Der er indkommet fire mindre ansøgninger til en samlet værdi af 87.000 kr, som alle blev godkendt.
Dernæst godkendte bestyrelsen et forslag fra sekretariatschefen om at omlægge proceduren for ansøgninger til
puljen fra at finde sted én gang årligt til at kunne ske løbende. Vi har ca. 450.000 i puljen i år (ikke endeligt
opgjort, da regnskabet for 2012 endnu ikke foreligger). Bestyrelsen godkendte forslaget, og sekretariatet
formidler den nye procedure til netværket snarest.
De fire godkendte ansøgninger er:
Værtskab for Healthy Cities Networks nationalt koordinatormøde: 35.000
Forebyggelsespakke – sol, samarbejde med KB, forplejning: 10.000
Studietur: Støtte til betaling af konsulent samt sekretariatets deltagelse: 32.000
Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen til udarbejdelse af pjece om sundhedsambassadører: 10.000
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4. Årsplaner til godkendelse
Alle fem temagrupper har indsendt flotte bud på årsplaner, som bestyrelsen godkendte. Bestyrelsen vil gerne
kvittere for temagruppernes arbejde med årsplanerne, der giver et godt overblik over hvad grupperne
beskæftiger sig med, og hvornår møderne finder sted. Det er et godt redskab for hele netværket og ikke mindst
for vores samarbejdsparter, der måske ikke altid kan deltage fast i alle møder, men nu kan prioritere i god tid.
Årsplanerne offentliggøres under hver temagruppe på hjemmesiden, og arrangementer/møder vil fremgå af
kalenderen, hvor tilmelding også finder sted. Er du interesseret i at deltage bedes du kontakte formanden af den
pågældende gruppe.
5. Nationale mål for folkesundheden og regeringens kommende sundhedspakke
Bestyrelsen diskuterede hvad SBNs rolle kunne være, når regeringens initiativ ser dagslys – formentlig i foråret
2013. Der er tilslutning til, at formandskab og sekretariat på netværkets vegne kommer med en samlet udmelding
når målene/sundhedspakken kommer.
6. Øget samarbejde med forskningsinstitutioner v. Vicki Facius
Statens Institut for Folkesundheds repræsentant i bestyrelsen gav et kort oplæg om SIFs aktiviteter og
kapaciteter, - se slides bilag 3. Hanna Vestenaa berettede om Holbæk Kommunes erfaringer med samarbejde med
forskere. Bestyrelsen diskuterede mulighederne for øget samarbejde, og de realistiske præmisser for begge
parter. Det blev aftalt sekretariatet og SIF løbende skal orientere hinanden og screene for samarbejdsmuligheder.
SIF vil deltage på SBNdage med en stand.
7. Fortsat arbejde med den nye strategi
Bestyrelsen drøftede hvordan den spirende positive stemning, der er omkring SBN kan opretholdes og ikke
mindst styrkes. Det blev aftalt at følge op på næste bestyrelsesmøde i april.
8. Eventuelt
Ingen punkter.
Mødeplan for 2013
Der er ordinært repræsentantskabsmøde den 19. marts 2013 kl. 11.-15.30, - Vejle Kommune er værter.
De tre ordinære bestyrelsesmøder i det kommende år:
Den 11. april kl. 10-15.
Den 31. oktober kl. 10-15.
Den 16. januar 2014 kl. 10-15.
Det årlige møde mellem temagruppeformænd og bestyrelsen ligger:
Den 5. september kl. 13-17 (med mulighed for et ekstraordinært bestyrelsesmøde fra 10-12 hvis nødvendigt).
Repræsentantskabsmødet 2014 afholdes i 1. kvartal 2014, og er endnu ikke fastlagt.
Hold øje med arrangementer og tilmeldingsfrister i kalenderen på www.sund-by-net.dk
Bilagsoversigt
Bilag 1: kort skriftlig status v/ sekretariatschefen
Bilag 2: Temagruppernes årsplaner
Bilag 3: Slides fra oplæg af Vicki Facius
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Status for Sund By netværkets igangværende aktiviteter – januar 2013
Medlemsstatus
SBN består i 2013 af 57 kommuner og to regioner samt en observatør (Flensborg). Vi modtog i december to gode
nyheder fra hhv. Hvidovre og Greve Kommuner, at de gerne ville trække deres varslede udmeldelse tilbage. Greve
henviste til de mange gode tiltag SBN i øjeblikket viser, som gør et medlemskab attraktivt fortsat. Tårnby og Sorø
Kommuner er udmeldt pr 31.12.12.
Med direkte henvisning til det ”PR-brev” vi udsendte i efteråret til både medlemmer og ikke-medlemmer har et
ikke-medlem henvendt sig for at spørge om mulighederne for medlemskab. Det behandles politisk i den
pågældende kommune i januar.
Nyborg og Herlev Kommuner har varslet udmeldelse pr 2014.
Fonds-arbejde
Sekretariatet har haft et indledende positivt møde med Trygfonden og præsenteret en projektidé med afsæt i
lighed i sundhed og sundhed på tværs. De ser gerne en ansøgning fra os i 2013. Vi har indledt et samarbejde med
et konsulenthus vedr. udarbejdelse af ansøgningen, og er i øjeblikket i gang med at skærpe ideen, finde relevant
metode og tilrettelægge en god proces.
Studietur til nordvest England
Der er 25 tilmeldte til studieturen, og alle har indbetalt depositum i december. Det praktiske er på plads, og vi er i
gang med at koordinere det vi ønsker den danske konsulent skal bidrage med ift. de tre byers bidrag. Der har
været stor interesse fra UK Healthy Cities: Vi fik invitationer fra otte byer og sekretariatet i det nationale netværk
understøtter og vil også delvis deltage i vores besøg.
Ny regnskabspraksis
Det nye samarbejde med KLs regnskabsafdeling er igangsat efter forbilledlig overlevering fra Helle. Aktuelt er
årsregnskab og årsberetning, som udsendes til Jer i februar til godkendelse pr mail.
Repræsentantskabsmøde
SBN afholder ordinært repræsentantskabsmøde den 19. marts, og Vejle Kommune har takket ja til at være
værter. Der er bl.a. valg til bestyrelsen: Ingunn og Mette er på valg, hvorimod Hanna og Susanne fortsat har et år
tilbage af deres periode, ligesom Peter har som formand. De to suppleanter er også på valg; Rikke fra Silkeborg og
Marianne fra Rødovre.
Ny hjemmeside
Januars største opgave i sekretariatet er at sikre den nye hjemmeside går i luften den 1.2. Vi er fortrøstningsfulde,
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går i gang med det praktiske arbejde fredag den 11.1. og har ansat en student ekstra til at hjælpe os med arbejdet
en lille uge. Vi mener at være kommet godt i mål ift. budgettet.
Folkesundhedspuljen 2012
I december 2012 modtog vi den glædelige nyhed, at ministeren havde godkendt vores ansøgning (indsendt i
marts!), og vi har igangsat projekterne. Der er aktuelt i sekretariatet størst fokus på projektet om
forebyggelsespakkerne, og invitation til det projekt udsendes i denne kommende uge. To konsulenter står for
selve arbejdet, men sekretariatet er involveret i al tilrettelæggelse og prioriterer indenfor rammerne af den
godkendte ansøgning. 15 kommuner, både medlemmer og ikke-medlemmer, har henvendt sig efter nyheden om
projektet slap ud.
Nudging
Ministeriet gav os i oktober 2012 lov til at omprioritere nogle tiloversblevne midler til at indgå et samarbejde med
Dansk Nudging Netværk. Det resulterer i en plakat/pjece, som vi udgiver den 15.1., og som distribueres til
medlemmerne. I den forbindelse meldte SBN sig ind i Dansk Nudging Netværk, og får bl.a. rabat på oplæg til
SBNdagene til maj.
Stand og session på KL's konference
SBN har både en stand og afholder en session på KLs sundhedskonference om forebyggelsespakkerne. Sessionen
er den, der har fået flest tilmeldinger – 164!!!
Sol-pakken
SBN har indgået en aftale med Kræftens Bekæmpelse, der vil tilbyde netværkets medlemmer deltagelse i et
mindre projektforløb vedr. implementering af sol-pakken. Det lanceres i maj 2013, og finder sted i efteråret 2013.
Ved deltagelse kan kommunen opfylde sol-pakkens grundniveau.
Værtskab for årligt møde for nationale netværkskoordinatorer
SBN er værter for det årlige møde, som finder sted d. 13.-15. marts i København. Invitationen er udsendt, WHOHealthy Cities kontoret / Agis vil arrangere den ene dag om ”community resilience” som er et emne alle
koordinatorerne har udpeget som nødvendigt, og som står nævnt flere steder i Health 2020. Det er en forløber til
et nyere begreb som WHO Healthy Cities vil udvikle, og som de indtil videre kalder ”City Health Diplomacy”.
Bestyrelsen er velkommen til mødet, og særligt til middagen den 14.3. hvor Sund By Netværket er værter.
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