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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Sund By Netværket.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A
virksomheder.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af netværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af netværkets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles repræsentantskabets godkendelse.
København, den 7. marts 2012.

Christina Krog
Specialkonsulent
Bestyrelse

Peter Holm Vilstrup
Konstituret Formand

Anette Brask Brandi
Haderslev Kommune

www.sund-by-net.dk

Ingunn S. Jacobsen
Horsens Kommune

Mette Jakobsen
Hjørring kommune
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Revisionspåtegning
Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne af Sund By Netværket
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Sund By Netværket for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet budgettal,
hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for Sund By Netværkets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sund By Netværkets interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
www.sund-by-net.dk
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sund By Netværkets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Netværkets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 7. marts 2012.
BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

www.sund-by-net.dk

5

[Skriv tekst]

Sund By Sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S.
Tlf. 3370 3580

Årsberetning 2011 for Sund By Netværket
INDHOLD
Indledning ......................................................................................................................
Temagrupper .................................................................................................................
Organisation ..................................................................................................................
Medlemmer....................................................................................................................
Bestyrelse .....................................................................................................................
Repræsentantskab ........................................................................................................
Nationale samarbejdspartnere.......................................................................................
Ansatte i sekretariatet ....................................................................................................
www.sund-by-net.dk ......................................................................................................
Information fra og om netværket....................................................................................
Temadage, netværksdage og andre aktiviteter .............................................................
Internationalt arbejde .....................................................................................................
Netværkets økonomi .....................................................................................................

www.sund-by-net.dk

6

[Skriv tekst]

Sund By Sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S.
Tlf. 3370 3580

Årsberetning 2011 for Sund By Netværket
Denne beretning omfatter en beskrivelse af Sund By Netværkets virksomhed i 2011.
Indledning
Sund By Netværket fejrede i året 2011 sit 20 års jubilæum. Det skete bl.a. på de årlige
netværksdage og på en national konference i Fællessalen på Christiansborg.
Sund By Netværket fik i 2011 nye vedtægter. Formålet med de nye vedtægter var at etablere en
ny beslutningsstruktur og organisation. De nye vedtægter sikrer:
- en klarere rollefordeling mellem bestyrelse, repræsentantskab, sekretariat og
temagrupper/aktiviterne - bedre understøttelse af koordinatorer og tydeliggørelse af værdi af
medlemskabet
- mulighed for at rekruttere til bestyrelsen
- bedre udnyttelse af sekretariatet.
Det daværende forretningsudvalg anså ændringerne var nødvendige for netværkets fremtidige
virke.
Diskussioner om og forventninger til netværkets indsatsområder og prioriteringer steg i takt
med, at medlemsskaren i 2011 omfattede 65 kommuner og to regioner. Medlemmer oplevede
løbende en øget bevågenhed omkring ressourceanvendelse, løbende organisatorisk udvikling
med fokusering og prioritering af lokale opgaver, samt tydeligere krav om synlighed omkring
medlemsfordele og tydelige argumenter for medlemskabet og den indsats, der ydes / nydes i
netværket. De gamle vedtægter og fremdriften af netværket var udfordret.
Plenum drøftede og godkendte de nye vedtægter på Årsmødet i marts 2011.
Foråret 2011 var selvsagt præget af de første erfaringer med de nye vedtægter; en bestyrelse
afløste forretningsudvalget. Plenum blev afløst af et repræsentantskab, der fortsat er
netværkets besluttende organ. Se: http://sund-by-net.dk/om-os/vedtaegter-og-oekonomi/
Samtidig drøftede netværket, hvordan netværket skulle sætte ind på strategiens 2.
indsatsområde: Fælles kapacitetsopbygning, og vise ”value for money” for medlemmerne.
Netværket tog afsæt i det overordnede emne for WHOs fase V Equity in Health – Lighed i
sundhed.
I efteråret 2011 besluttede den nyvalgte bestyrelse at påbegynde udvikling af en ny strategi for
netværket. Den skal udvikles i 2012, og træde i kraft fra 2013.
Temagrupperne
De nye vedtægter ændrede ikke på, at temagrupperne er en faglig drivkraft for og med de
medlemmer, der deltager. Bestyrelsen ønskede at sikre, at netværkets temagrupper levede op
til denne position, hvilket resulterede i, at temagruppen om lighed i sundhed besluttede at lukke
sig selv i efteråret 2011. Flere af medlemmer overgik til temagruppen om sundhed på tværs.

www.sund-by-net.dk
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To temagrupper blev lukket af sekretariatet efter forsøg på at få nye medlemmer engageret i at
drive arbejdet videre. De to grupper var: temagruppe om seksuel sundhed, hvor de drivende
kræfter ønskede at stoppe efter en stor indsats med færdiggørelse af en publikation. Samt
gruppen om strategisk kommunikation, som også udgav en publikation, hvilket havde været en
stor indsats for gruppens relativt få aktive medlemmer. En fjerde temagruppe – Forebyggelse af
ældres faldulykker – konverterede til en erfa-gruppe. De forpligtede sig til at vedligeholde
temaets hjemmeside, stå til rådighed for erfaringsudveksling og vidensdeling for resten af
netværket samt at afholde en til to møder årligt for erfa-gruppens medlemmer.
Det er en kontinuerlig opgave at sikre sammenhæng i temagruppernes arbejde samt at
afstemme vilkårene for medlemmerne i temagrupperne i forhold til realistiske arbejdsvilkår –
både i den enkelte gruppe, imellem grupperne, i forhold til netværkets overordnede strategi –
men også i forhold til nationale initiativer og indsatser på forebyggelsesområdet. Det var i 2011
igen muligt at give økonomisk støtte til temagrupperne. Hver gruppe fik 20.000 kr. til deres egen
disposition. De fleste grupper valgte at anvende midlerne til afholdelse af møder samt honorar
til oplægsholdere.
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.
Sekretariatet havde i 2011 mulighed for at deltage i nogle af temagruppernes møder, men var
grundet efterårets personalesituation mest til rådighed for formandskab til sparring.
I 2011 udgav Sund By Netværkets temagrupper to publikationer:
”Social marketing – eHæfte til brug i kommuner og regioner”. Publikationen er alene tilgængelig
som pdf, og udgivet af temagruppen om strategisk kommunikation.
”Lighed i sundhed – en artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det
danske samfund” – udgivet af temagruppen om lighed i sundhed. Begge publikationer udkom
på Sund By Netværksdage i marts 2011.
Temagruppen om sundhed på tværs blev etableret med afsæt i temagruppen om strategisk
sundhedsplanlægning. Der blev afholdt fire møder i 2011, og for hvert møde voksede
medlemsskaren. 2011 blev brugt til at sondere diverse muligheder for mere specifikke vinkler på
arbejdet i gruppen, og ikke mindst på at afstemme forventninger blandt medlemmerne til tema
og arbejdsindsats. Desuden var gruppen værter for et større projekt om udarbejdelse af en
publikation om sundhed på tværs i praksis. Projektet blev realiseret ved hjælp af
konsulentbistand, og udgiver i januar 2012 en publikation.
Temagrupperne arbejdede i 2011 videre med netværkets fælles indsatsområde: Fælles
kapacitetsopbygning indenfor implementering af modeller samt erfaringer blandt medlemmerne.
Temagruppen sunde arbejdspladser arbejdede i 2011 på fem vejledninger. De hedder alle
”Sundhedsfremme på arbejdspladsen” med undertitlerne; Arbejdspladsvurderingen (APV),
Certificering, Etiske overvejelser, MUS-samtalen og Sundhedstjek. De bliver udgivet som epublikationer i februar 2012.

www.sund-by-net.dk
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Desuden deltager temagruppen i et projekt om kroniske syges tilbagevenden og fastholdelse på
arbejdspladsen, hvor der bl.a. udvikles anbefalinger til virksomhederne, og har fokus på,
hvordan kommunerne på dette område kan få sundhedsindsatserne til bedre at spille sammen
med de arbejdsmarkedsrettede indsatser.
Tobakstemagruppen havde i 2011 tre indsatser: fortløbende vidensdeling om lokalt
tobaksforebyggelse samt fokus på, hvordan viden og erfaringer fra projekt ”Røgfrihed for alle”,
der lukkede i november 2011, bedst muligt kunne forankres i netværket og temagruppen. Den
tredje indsats omfattede revision af den gode kommunal model, der stammer fra 2006 og
trænger til en opdatering. Den nye udgave udkommer i 2012.
Alkoholteamgruppen fik i 2011 ny formand, og udarbejdede nyt kommissorium, som bestyrelsen
vedtog i begyndelsen af 2012.
Kost & fysisk aktivitet blev i 2011 inspireret af et oplæg af Jacob Bøtter om brug af sociale
medier i sundhedsfremmearbejdet, som de ønsker at fokusere på i 2012. Derudover har
gruppen fået ny formand, vidensdelt med Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og KOSMOS,
samt ikke mindst leveret inspiration med hinanden om kost og fysisk aktivitet i kommunerne.
Der eksisterer per 1. marts 2011 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/temaer/sundhedskonsekvensvurdering-skv/
Alle netværkets fem temagrupper mødtes i 2011 jævnligt, dvs. 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.
Læs om de enkelte temagruppers fokus, arbejdsgrupper, medlemmer og aktiviteter på
hjemmesiden: www.sund-by-net.dk/temaer

www.sund-by-net.dk
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Organisation
Medlemmer
Netværket mistede i 2011 desværre syv medlemmer, idet Randers, Gribskov, Middelfart,
Vesthimmerland, Ærø, Vordingborg, Kalundborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner meldte sig ud
pr. 31.12.2011. Dog meldte Faaborg-Midtfyn Kommune sig ind igen i begyndelsen af januar
2012, hvilket var en glædelig nyhed.
Det er Sund By Netværkets bestyrelses hensigt at stoppe medlemstilbagegangen, og at
fastholde det nuværende antal på 60 medlemmer i 2012. Samtidigt ønsker bestyrelsen at
konsolidere samt øge netværkets aktiviteter, så man i 2013 med en ny strategi kan iværksætte
hvervning af nye medlemmer. På længere sigt ønsker Sund By Netværket at øge antallet af
medlemmer.
Netværket består per marts 2011 af 58 kommuner og to regioner. 3.981.339 borgere i Danmark
bor i en kommune medlem af Sund By Netværket. Indbyggere i netværkets to regioner er ikke
talt med.
Find oversigten over medlemmerne pr. 1.1. 2012: http://sund-by-net.dk/om-os/medlemmer/
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-os/bestyrelse/
Bestyrelsen blev valgt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. juni 2011, og har
afholdt to ordinære møder i 2011 og afholder et ekstraordinært møde i starten af 2012.
Forretningsudvalget holdt i 2011 et ordinært møde inden det med de nye vedtægters
ikrafttræden den 16. marts 2011 blev opløst.
Repræsentantskabet
Udviklingen i Sund By Netværkets medlemsantal 01.01. 2012
Repræsentantskabet er netværkets
2005: 18 medlemmer
øverste myndighed og består af en
repræsentant (Sund By koordinator)
2006: 23 medlemmer
fra hver af netværkets
medlemsorganisationer. Det afløser
2007: 50 medlemmer
det tidligere Plenum ved de nye
2008: 60 medlemmer
vedtægters ikrafttræden d. 16.marts
2011. Netværkets repræsentantskab
2009: 67 medlemmer
mødtes to gange i 2011; den 8. juni til et ekstraordinært møde med valg til ny bestyrelse som
2010: 70 medlemmer
det vigtigste punkt for mødet. Og igen d. 27.oktober
2011 til en workshop om koordinator2011:
67
medlemmer
arbejdet. Med de nye vedtægter er der lagt op til to årlige møder for repræsentantskabet; et
2012: 60 medlemmer
ordinært i 1. kvartal samt et møde af workshop-karakter
om arbejdet som medlemmets
repræsentant.
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Nationale samarbejdspartnere
En række nationale samarbejdspartnere har også i 2011 spillet en væsentlig rolle i netværkets
arbejde. Med de nye vedtægter blev de fire faste samarbejdsparter tilbudt en bestyrelsespost,
som de kunne udpege en person til at varetage. Det takkede alle ja til, hvorefter
Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, KL og Danske Regioner er medlemmer
af Sund By Netværkets bestyrelse. Derudover ønskede netværket at styrke tilknytningen til de
danske Healthy Cities, hhv. Horsens og Københavns Kommune, og de fik tilbudt at udpege en
repræsentant til at indtage den ene plads. Den gik til Københavns Kommune. Derudover er
særligt Sundhedsstyrelsen og SIF aktive i temagrupperne og netværkets øvrige projekter.
Netværkets temagrupper har fortsat også andre samarbejdspartnere og aktører på
sundhedsområdet, bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Apotekerforeningen, KOSMOS, Komiteen for
Sundhedsoplysning, KL, Metropol, Gigtforeningen, Fødevarestyrelsen. Se en oversigt over
samarbejdspartnere i netværket på:
http://sund-by-net.dk/om-os/samarbejdspartnere/nationale-samarbejdspartnere/
Ansatte i sekretariatet
Sekretariatet er beliggende i KL-Huset i København som en selvstændig organisatorisk enhed.
Sekretariatets medarbejdere pr. 31.12. 2011:
Helle Arnoldi Beck, netværkssekretær (fastansat)
Maja Kring Schjørring, studentermedhjælper (15 timer ugentligt)
Christina Krog, specialkonsulent (fastansat)
Susanne Friis var ansat i sekretariatet fra d. 1.2.-30.11 2011 som netværkets
folkesundhedsudvikler.
Charlotte Iisager Petersen tiltrådte som konsulent pr. 1.1. 2012.
Se oversigten over de ansatte i sekretariatet: http://sund-by-net.dk/om-os/sund-by-sekretariatet/
www.sund-by-net.dk
Netværkets hjemmeside gik i luften sidst i 2009. Det kan ved udgangen af 2011 konstateres, at
det er en stor opgave for sekretariatet at understøtte drift og udvikling af både hjemmesiden og
medlemsrummet. Hjemmesidens tekniske fundament gør det vanskeligt, og ikke mindst
uforholdsmæssigt dyrt, at integrere nye funktioner i takt med, at netværket efterlyser disse.
Sekretariatet får dårlig service fra firmaet, der hoster hjemmesiden. Det er ikke rentabelt at
investere yderligere, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at netværket i 2012 vil investere i ny
teknologi til en hjemmeside.

www.sund-by-net.dk
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Information fra og om netværket
Formanden udsendte i 2011 to nyhedsbreve, se: http://sund-by-net.dk/nyheder/arkiv-overnyhedsbreve/. Samtidigt oprustede sekretariatet på at levere aktuel information via
hjemmesiden løbende: http://sund-by-net.dk/nyheder/nyheder/. Koordinatorer modtog i løbet af
2011 en række mails, breve og pakker med materiale, forespørgsler og muligheder i netværket.
Medlemsrummets område for repræsentantskabet blev også anvendt til dette formål, sammen
forum hvor referater fra bestyrelsesmøderne også er tilgængeligt for alle.
Temadage, netværksdage og andre aktiviteter
I anledning af netværkets 20 års jubilæum blev der d. 8.juni 2011. afholdt en konference i
Christiansborgs fællessal med både nationale og kommunale politikere på programmet.
Netværkets medlemmer deltog, såvel koordinatorer som politikere, og sundhed, strukturel
forebyggelse, politiske planer og kommunale erfaringer blev drøftet.
D. 27.oktober 2011 var netværkets koordinatorer samlet på Nyborg Strand til et temamøde om
at løfte koordinatorrollen.
D. 1.novermber 2011 afholdt Sund By Netværket i samarbejde med KL og Danske Regioner en
fælles konference i Vejle med titlen: ”Overvægt – et fælles ansvar”.
D. 3. november 2011 var temagruppeformænd og bestyrelse samlet til det årlige møde, hvor
dagsordenen bl.a. omhandlede udvikling af ny strategi for netværket fra 2013.
D. 23. november 2011 afholdt netværket det første af tre møder 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 er et led i netværkets strategi om at udbyde
aktiviteter til medlemmernes chefer/ledere, hvilket fremgik som et udbredt ønske af
medlemsundersøgelsen i 2010.
Temagruppemøder, adskillige temadage og efteruddannelsesforløb fra ”Røgfrihed for alle” er
nogle af de mange arrangementer, der også fandt sted i Sund By Netværket i 2011. Se den
fulde oversigt over netværkets arrangementer og aktiviteter i kalender 2011 på hjemmesiden:
http://sund-by-net.dk/afholdte-arrangementer
D. 15.-16.marts 2011 blev Sund By Netværksdage 2011, netværkets store årlige samling for
primært medlemmer og samarbejdsparter, afholdt i Fredericia med både Haderslev og
Fredericia Kommuner som værter. Netværksdagene varede en og en halv konferencedag,
efterfulgt af Plenum-møde, der drøftede og godkendte de nye vedtægter. Temaet for Sund By
Netværksdage 2011 var ”Lighed i sundhed” med bl.a. Agis Tsorous fra WHO Healthy Cities,
professor Finn Diderichsen og Sundhedsstyrelsen blandt oplægsholderne. Netværkets
temagrupper bidrog også med workshops og viste hvordan de arbejdede med temaet.
Konferencer og temadage er som regel åbne for alle interesserede, men netværkets
medlemmer har første prioritet, og bliver opkrævet et deltagergebyr, som er mindre end for ikkemedlemmer.
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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 2011 fortsat styrket. Det danske netværk har meget at byde på
sammenlignet med de andre nationale netværk, da Sund By Netværket er blandt de største i
både volumen og aktivitetsniveau, men kan fortsat let blive inspireret af de øvriges tilgang til
deres opgaver national.
Bestyrelsen udpegede netværkets formand (pr. 8.juni 2011) Camilla Meyer, som netværkets
internationale repræsentant. I 2011 har det danske netværk været repræsenteret på den årlige
træningsworkshop, der blev afholdt i Portugal i marts, i den årlige WHO Healthy Cities
konference, som blev afholdt i juni i Belgien.
Denne konference fulgte op på den igangværende fase V 2009-2013 i WHO Healthy Cities
samarbejdet, men bestod desuden af en hel dag om WHO’s arbejde med udvikling af politik for
”Health 2020”.
Camilla Meyer var i 2010 valgt til Advisory Committee for nationale netværk for en to-årig
periode. Arbejdet i 2011 fortsatte, bl.a. har Christina Krog i sekretariatet været mentor for det
tyske netværk, der i 2012 akkrediteres som fuldgyldigt nationalt netværk. Christina Krog har
også været ansvarlig for to nyhedsbreve fra de nationale netværk; http://sund-bynet.dk/who/nyhedsbreve-national-networks/.
Det nordiske samarbejde blev i 2011 forstærket yderligere ved oplæg på
repræsentantskabsmøder, konferencer, workshopdage for koordinatorerne og udveksling af
materiale til gensidig inspiration. Fx har det norske netværk oversat en dansk publikation, og i
2012 har det danske netværk planer om at oversætte en norsk. På foranledning af det norske
netværk afholdte de fire nordiske lande sammen en velbesøgt session på De nordiske
folkesundhedsdage i Turku i august 2011 med både politikere og embedsfolk. Sund By
Netværket var igen i november 2011 vært for et arbejdsmøde mellem de fire landes
koordinatorer.
Netværkets økonomi
Sund By Netværket har en sund økonomi, og finansieringen af netværkets projekter og
publikationer er hovedsageligt gennemført via tilførsel af eksterne puljemidler. Idet syv
medlemmer meldte sig ud pr. 31.12.11mistede netværket 264.000 kr. i kontingent-indkomst.
Netværket havde i 2011 igen mulighed for at søge Sundhedsstyrelsen om midler til en samlet
projektportefølje, som samlet har været på 700.000 kr. i 2011 samt uforbrugte midler fra
tidligere projektpuljer i alt 450.540,80 kr.
Årsregnskabet er tilgængeligt for netværkets medlemmer i repræsentantskabets medlemsrum.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2011 er frivilligt aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A virksomheder med tilvalg af ledelsesberetning.
Resultatopgørelse er opstillet efter art og aktiviteternes omfang. Balancen er opstillet i
kontoform i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år, bortset fra hensættelse til
feriepengeforpligtelse.
Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:
Resultatopgørelsen
Indtægter
Medlemskontingentet indregnes på opkrævningstidspunktet og der er foretaget fuld
periodisering.
Projektindtægter - igangværende er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes
ud fra produktionsmetoden, som er baseret på en konkret vurdering af
færdiggørelsensgraden på de enkelte projekter.
Omkostninger periodiseres, så det enkelte regnskabsår så vidt muligt kun indeholder årets
omkostninger.
Finansielle indtægter indeholder kun renteindtægter.
Aktiver
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende er optaget til nominel værdi eller lavere realisationsværdi opgjort på
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Passiver
Gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger er optaget til nominel værdi
Igangværende projekter viser de modtagne ministerielle midler inkl.. renter, med fradrag af
afholdte omkostninger.

www.sund-by-net.dk
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For afregning af ministerielle midler, har Sund By Sekretariatet en aftale med
Sundhedsstyrelsen om, at der afregnes samlet for projektbevillinger i et bevillingsår, når
alle projekter i det pågældende bevillingsår er afsluttet. Hvis den samlede projektportefølje
for et bevillingsår har et mindre forbrug i forhold til de bevilgede midler, kan netværket
ansøge om anvendelse heraf til andre projekter, ansøgning herom skal foretages inden det
pågældende år er afsluttet.
Feriepengeforpligtelse
Forpligtelsen beregnes som 15% af årets ferieberettigede løn, tillagt endnu ikke afholdt
restferie.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011
Note

Indtægter
Medlemskontingent
Projektindtægter - igangværende
Øvrige indtægter

Regnskab
2010
1.000 kr.
3.094

0

2.937.000,00
411.396,94
21.879,14

2.937

kr.

3.370.276,08

3.730

1.850

kr.

-1.737.137,28

-1.764

kr.

-411.396,94

-593

0

1

Regnskab 2011

kr.
kr.
kr.

2.937

Indtægter i alt
Omkostninger
Lønomkostninger

Budget
2011
1.000 kr.

Afholdte Projektudgifter - igangværende

593
43

Administrationsomkostninger

2

512

kr.

-629.257,60

-546

Internationale aktiviteter

3

95

kr.

-77.350,62

-56

45

kr.

-24.506,00

-60

932

kr.

-670.172,71

-159

Resultat før renter

-497

kr.

-179.545,07

552

Finansielle poster
Renteindtægter

0

kr.

10.898,75

4

Årets resultat i alt

-497

kr.

-168.646,32

556

Kompetenceudvikling
Interne projekter
Egne projekter

www.sund-by-net.dk
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Balance pr. 31. december 2011

Aktiver

Regnskab
2010
1000 kr.

Note

Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavende
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

kr.
390.477,22
kr. 1.802.686,18
kr. 2.193.163,40

181
1.194

Aktiver i alt

kr. 2.193.163,40

1.375

1.375

Passiver
Egenkapital
Overført fra tidligere år
Regulering vedrørende
feriepengeforpligtigelsen
Årets resultat

kr.

949.317,13

393

kr.
kr.

-195.523,50
-168.646,32

0
556

Egenkapital i alt

kr.

585.147,31

949

Gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtigelse
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Igangværende projekter (Ministerielle midler)
Gældsforpligtelser i alt

kr.
195.523,50
kr.
673.348,73
kr.
739.143,86
kr. 1.608.016,09

0
329

Passiver i alt

kr. 2.193.163,40

1.375

97
426

Eventualforpligtigelse
Der er 6. måneders opsigelsesvarsel på administrationsaftalen med KL,
og et 6 måneders opsigelsesvarsel på huslejeaftalen med KL.
Der er modtaget tilskud til projekter, som kan være underlagt regler om
tilbagebetalingspligt, såfremt projekttbudget og projektbetingelser ikke opfyldes.
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Note
Budget
2011
1000 kr.

Regnskab 2011

Regnskab
2010
1000 kr.

Note 1
Lønomkostninger
Løn- og pensionsomkostninger o.l.
Ekstern bistand

1.850
0
1.850

Note 2
Administrationsomkostninger
Husleje
Regnskab og bogholderi
Revision
Kommunikation
Kontorhold
Standleje mv
Rejser, ophold og forplejning
Lokaleleje
Øvrige omkostninger
Repræsentantskab

1.669.282,78
-67.854,50
kr. 1.737.137,28
kr.
kr.

-1.604
-160
-1.764

-101.561,20
-34.984,00
-23.000,00
-116.395,90
-19.382,87
-7.353,27
-94.504,71
-11.362,00
-94.585,61
-126.128,04
-629.257,60

-101
-35
-14
-156
-22
-16
-120
-32
-50
0

512

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-68.189,55
-9.161,07
-77.350,62

-33
-23

95

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

376.900,00
-382.464,46
-5.564,46

609
-621

kr.
kr.

-664.608,25
-670.172,71

-147

Note 3
Internationale aktiviteter
Rejser
Kontingent (WHO+ENWHP)

-546

-56

Note 4
Interne projekter
SBN DAGE
Indtægter
Udgifter
Interne projekter
Øvrige projekter
932
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