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OM ÅRSRAPPORTEN
Årsrapporten 2017 for Sunne kommuner - WHOs norske nettverk gir en oversikt over 
aktiviteter og resultater for det 23. driftsåret for nettverket. 

For medlemmene er det viktig å vite at nettverket drives på en forsvarlig måte samtidig 
som formidling av informasjon og erfaring kan inspirere til å fortsette det gode arbeidet 
som gjøres lokalt og regionalt. 

Rapporten er også en tilbakemelding til WHO Healthy Cities, og den skal gi våre 
støttespillere og samarbeidspartnere en oversikt over Sunne kommuners aktivitet. 
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FORORD
Det er med stor glede vi legger fram rapporten fra nettverkets 23. driftsår. 
Sunne kommuner er et nettverk som vokser i både størrelse og aktualitet, 
og som etter folkehelseloven (2012) har fått enda sterkere betydning for det 
lokale og regionale folkehelsearbeidet. 

Nettverket består av kommuner og fylkeskommuner som hver dag jobber 
for å skape helsefremmende lokalsamfunn for sine innbyggere.  Vi er stolte 
av å få løfte frem og synliggjøre dette arbeidet. Vårt tilbud om samarbeids- 
og utviklingsarenaer for kommuner og fylkeskommuner som er – eller har 
ambisjon om å bli – best på forebyggende og helsefremmende arbeid, ser vi 
gir spennende og gode synergier. 
 
Sett gjerne årsrapporten opp til politisk behandling i kommunestyrer og 
fylkesting. Bevisste politikere er viktig i utviklingen av helsefremmende 
lokalsamfunn, og politisk forankring gir dyktige folkehelsearbeidere trygghet 
og legitimitet. Vi ser frem til å fortsette det viktige samarbeidet for å skape 
lokalsamfunn som er gode, sunne og trygge å leve i.

God lesning! 

      Oslo, 1. april 2018

Ildri Eidem Løvaas   Ingvild Gundersen Little
Leder, Sunne kommuner   Daglig leder, Sunne kommuner
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A. Organisering

A1) Medlemmer

Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke 
om medlemskap i Sunne kommuner. Forutsetningen 
er en tilslutning til nettverkets prinsipper og strategier 
gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting. 

Sunne kommuner hadde pr. 31.12.2017 
32 medlemmer hvorav 5 fylkeskommuner og 
27 kommuner.

NYE MEDLEMMER I 2017: 
Oppdal kommune (fra 1. januar 2018) 
Austevoll kommune (fra 1. januar 2018)
Sirdal kommune (fra 1. januar 2018) 

MEDLEMSOVERSIKT PR. 1.1.2017
Akershus fylkeskommune
Asker kommune 
Austevoll kommune
Bodø kommune
Brønnøy kommune
Båtsfjord kommune
Gjøvik kommune
Gran kommune 

Grane kommune
Hamarøy kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 
Levanger kommune
Melhus kommune
Modum kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nærøy kommune 
Odda kommune 
Oppdal kommune 
Oppegård kommune
Oppland Fylkeskommune
Rana kommune
Sandnes kommune
Sirdal kommune
Songdalen kommune
Spydeberg kommune
Time kommune 
Våler kommune
Verdal kommune
Vestvågøy kommune
Volda kommune
Østfold fylkeskommune
Øygarden kommune

ØYGARDEN 
KOMMUNE

AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE

TIME 
KOMMUNE

GRANE 
KOMMUNE

MEDLEMMER I 
SUNNE KOMMUNER 

2018

KVINESDAL 
KOMMUNE

NÆRØY 
KOMMUNE

ODDA
KOMMUNE

BÅTSFJORD 
KOMMUNE

LEVANGER 
KOMMUNE

BRØNNØY
KOMMUNE

KRISTIANSAND 
KOMMUNE

SIRDAL
KOMMUNE

AUSTEVOLL 
KOMMUNE

OPPDAL 
KOMMUNE

RANA 
KOMMUNE

GRAN 
KOMMUNE

OPPLAND 
FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL 
FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL MØRE OG ROMSDAL MØRE OG ROMSDAL 

HAMARØY 
KOMMUNE

GJØVIK 
KOMMUNE

MELHUS 
KOMMUNE

ASKER
KOMMUNE

VERDAL
KOMMUNE

MODUM
KOMMUNE

SONGDALEN 
KOMMUNE

ØSTFOLD 
FYLKESKOMMUNE

NORDLAND
FYLKESKOMMUNE

BODØ
KOMMUNE

VÅLER 
KOMMUNE

VOLDA 
KOMMUNE

VESVÅGØY 
KOMMUNE

SPYDEBERG 
KOMMUNE

OPPEGÅRD 
KOMMUNE

SANDNES 
KOMMUNE
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A2) Nettverkets styre

GENERALFORSAMLINGEN VALGTE I MAI 2017 
FØLGENDE STYRE:
Leder Ildri Eidem Løvaas
Oppegård kommune
Tidl. ordfører
Nestleder Dina von Heimburg 
Innherred samkommune
Folkehelsekoordinator 
Medlem Kjell Hjelle
Nordland fylkeskommune 
Folkehelserådgiver
Medlem Sturla Ditlefsen  
Brønnøy kommune,  
Folkehelsekoordinator/leder barne- og familiesenteret
Medlem Marit N. Krogsæter
Møre og Romsdal fylkeskommune
Politiker
Varamedlem Helene Knudsen
Kristiansand kommune
Politiker
Varamedlem Sven Sandvik 
Gran kommune
Folkehelsekoordinator

Det sittende styret har i løpet av 2017 avholdt 5 styre-
møter samt et strategisk styreseminar i januar 2018. 
Totalt ble det arrangert 8 styremøter i 2017 inkludert 
dem det foregående styret hadde.

A3) Sekretariatet

Sunne kommuners sekretariat består av daglig leder 
Ingvild Gundersen Little og organisasjons- og kommu-
nikasjonsrådgiver Ingrid Ovedie Volden. Sekretariatets 
primære tilholdssted er på Sentralen i Oslo, hvor nett-
verket er en del av SoCentral – Nordisk inkubator for 
samfunnsinnovasjon. 

A4) Vedtekter

Sunne kommuners vedtekter ble sist endret under ge-
neralforsamlingen på Bjerkebæk Lillehammer 30. april 
2015 og finnes i oppdatert versjon på våre nettsider. 

B. Aktiviteter og måloppnåelse

Formålet med Sunne kommuner er å bidra til medlem-
menes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, herunder reduserer sosiale helseforskjeller. 
Dette gjøres ved å tilby arenaer for erfaringsutveksling 
og kunnskapsutvikling, samt fungere som en døråpner 
og et bindeledd for medlemmene overfor attraktive 
samarbeidspartnere og prosjekter innenfor folkehelse.

Under generalforsamlingen på Lillehammer 30. april 
2015 ble det vedtatt en overordnet 5-årsstrategi for 
nettverket.  

Strategien operasjonaliseres i en årlig handlingsplan. 
Denne danner utgangspunkt for følgende rapportering 
om driftsåret 2017:

B1) Samlinger og aktiviteter

Kick off av folkehelseåret 2017

KICK OFF-SAMLING PÅ SENTRALEN 25.-26. JANUAR 2017
Kick off av folkehelseåret 2017 med kreative 
nettverksprosesser, møte med akademia og speed 
dating med sosiale entreprenører. Medlemmene 
fikk møte representanter fra Forskningsrådet, 
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, HEMIL-
senteret og NMBU, og det ble kartlagt både 
utfordringer og muligheter for samarbeid mellom 
kommuner og akademia. På samlingen ble det også 
arrangert speed date mellom kommuner og sosiale 
entreprenører. Som del av SoCentral – Nordisk 
inkubator for samfunnsinnovasjon, møter Sunne 
kommuner mange aktører som tenker nytt og godt 
om ulike samfunnsutfordringer. På speed date’en fikk 
medlemmene møte: 
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• Kompass & Co, som gir jobb til ungdom som har 
droppet ut av videregående skole

•  JodaCare, som har utviklet en kommunikasjonsapp 
for pårørende og helsepersonell

• BUA, som skaper aktivitetsglede for barn og unge 
gjennom utlånsordninger for sports- og fritidsutstyr

• Atlas Kompetanse, som jobber for integrering gjen-
nom å bedre kommunikasjonen mellom innvandrer-
familier og skolen

• Gulljazz, som gir livsglede til eldre gjennom å arran-
gere jazzfestivaler på eldrehjem, og

• Folkelig, som skaper liv i nabolaget med aktiviteter 
som Gategym og Smaksverkstedet 

I tillegg til disse sosiale entreprenørene deltok også 
SOS Barnebyer som fortalte om sine spennende 
prosjekt «Våre nye barn» og «Sammen» som 
begge skal bidra til bedre integrering av enslige 
mindreårige asylsøkere. Fra før av er Asker en sentral 
samarbeidspartner for SOS Barnebyer, og i kjølvannet 
av speed date’en har også flere andre medlemmer 
opprettet kontakt og samarbeid med dem og flere 
av de andre aktørene. Resultatet er samarbeid på 
tvers av sektorer for bedre helse og trivsel i norske 
lokalsamfunn.

Speed date under kick off-samling. F.v Monica Vogt fra 
BUA, Anne-Lene Gregersen fra Nærøy og Anne Reidun 
Garpestad fra Time.

NETTVERKSSAMLING I KRISTIANSAND 8.-9. MAI 2017
I 2017 var det Kristiansand kommune som var vertskap 
for nettverkets årlige samling. Temaet for samlingen var 
«Under ombygging» - Hvordan skape lokalsamfunn som 
fremmer mening og mestring for ungdom? og bestod 
av en åpen konferanse, samling for nettverkets tema-

grupper og generalforsamling. I tillegg var nettverkets 
politiske og administrative kontakter samlet til festmid-
dag på ærverdige Christiansholm festning. 
I tilknytning til samlingen ble det også arrangert et 
første Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer, 
som Helsedirektoratet hadde bevilget penger til Sunne 
kommuner for å arrangere. Her deltok 120 deltakere fra 
over 100 kommuner, og temaet var psykisk helse, med 
fokus på barn og unge. 

Styret og daglig leder på nettverkssamling i Kristiansand

TEMAGRUPPESAMLINGER
Det ble gjennomført én fellessamling for temagruppene 
i 2017 under nettverkssamlingen i Kristiansand 8.-9. 
mai 

ARRANGEMENT SAMMEN MED FRIVILLIGHET NORGE 
UNDER ARENDALSUKA I AUGUST
Daglig leder Ingvild Little deltok sammen med Stine 
Busborg Sagen, folkehelsekoordinator i Kristiansand 
kommune. Temaet for arrangementet var nye måter 
kommuner og frivilligheten kan samarbeide på for å 
bedre folkehelsen.

MEDLEMSBESØK
Sekretariatet har i 2017 besøkt fylkeskommunene 
Nordland og Møre og Romsdal, samt kommunene 
Bodø, Vestvågøy, Øygarden og Asker. Styreleder har 
besøkt Songdalen kommune for å markere medlem-
skap. Styremedlem Sturla Ditlefsen har besøkt Grane 
kommue for å gjennomføre veiledning i folkehelsean-
svar for kommunestyret («Ta vare på velgerne dine»).
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Daglig leder Ingvild Little og folkehelsekoordinator Nora 
W. Samuelsen under medlemsbesøk i Vestvågøy

B2) Rekruttering

Det er et mål for Sunne kommuner å rekruttere flere 
medlemmer. Om vi er flere, blir vi mer slagkraftige, og 
med flere dedikerte folkehelsekommuner og 
-fylkeskommuner vil også verdien av 
nettverkssamarbeidet bli større. Styret og sekretariatet 
har derfor iverksatt mange offensive tiltak på 
dette området. Blant annet er medlemsfordelene 
blitt synliggjort både på nettsiden og i materiell 
til potensielle medlemmer. Det er utviklet en 
rekrutteringspakke som blant annet består av en mal 
som kan benyttes for å fremlegge sak om medlemskap 
for behandling i kommunestyre eller fylkesting. 
Nettsiden er oppdatert med en mer inviterende og 
informerende profil, og sosiale medier er benyttet 
aktivt for å synliggjøre nettverkets arbeid, budskap, 
samarbeid og muligheter. Det er også laget filmer 
med testimonials fra nåværende medlemmer for å 
synliggjøre nettverksverdien for andre som jobber med 
å skape helsefremmende lokalsamfunn. 

I 2017 fikk nettverket tre nye medlemmer: Oppdal kom-
mune, Austevoll kommune og Sirdal kommune.

B3) Kommunikasjon

I nettverkets 5-årsstrategi står det at Sunne kommuner 
skal «bygge et omdømme gjennom kommunikasjon 
som synliggjør nettverket som troverdig, vitalt, nyttig og 
toneangivende på folkehelsefeltet». Et av de prioriterte 
satsingsområdene er å «være en toneangivende 
og synlig aktør på sosiale medier, overfor statlige 

myndigheter og i det offentlige ordskiftet». I tillegg 
skal sekretariatet «synliggjøre medlemmenes gode 
folkehelsearbeid overfor samarbeidspartnere, 
nettverket og omverdenen for øvrig». 
 Sekretariatet jobber aktivt med budskapsfor-
midling både i sosiale medier, på nettsidene og i øvrige 
kanaler. Vår aktivitet i sosiale medier har generert mye 
oppmerksomhet og konkrete henvendelser om sam-
arbeid. Ikke minst er Twitter en kanal som har vist seg 
strategisk viktig når det kommer til formidling og synlig-
het overfor andre organisasjoner og politikere.

NYTT I 2017: 
BEDRE INTERNKOMMUNIKASJON
I 2017 har internkommunikasjonen blitt styrket med et 
eget internt nyhetsbrev i tillegg til det generelle som 
sendes ut til alle samarbeidspartnere. I «Hva skjer i 
nettverket» får medlemmene innblikk i hverandres 
folkehelsearbeid samt nyttige tips og lenker til aktuelle 
saker og forskning. Det er også lagt vekt på å formidle 
saker fra WHO Healthy Cities. I tillegg er det opprettet 
en egen intern Facebook-gruppe hvor politikere og 
ansatte i Sunne kommuner-medlemmer kan dele 
saker, spørre om råd og hente inspirasjon til det 
helsefremmende arbeidet. 

BEDRE KOMMUNIKASJON INTERNASJONALT
Også kommunikasjonen til vårt internasjonale nett-
verk, samt til den engelskspråklige verden for øvrig, er 
styrket. Enkelte aktuelle nyhetssaker er blitt oversatt til 
engelsk og formidlet til våre europeiske søsternettverk. 
Det er også opprettet en engelsk Twitter-konto  
(@healthynorway) som har stor gjennomslagskraft. 
John Ashton, en av grunnleggerne av WHO Healthy  
Cities, uttalte i 2017 at “Norway is leading the way”, 
med henblikk på nettverkets aktivitet i sosiale medier. 
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B4) Økonomi

Det er i 2017 blitt jobbet med å forbedre samarbeids-
avtalen med Helsedirektoratet i tråd med handlings-
planen. 

Sunne kommuner har god og oversiktlig økonomi. 
Inntekter og utgifter er stabile og forutsigbare. Sunne 
kommuners inntekter kommer primært fra offentlige 
tilskudd og medlemskontingenter. Nye satsingsområder 
finansieres i all hovedsak med prosjektmidler. 
Det settes ikke i gang nye prosjekter uten sikker 
finansiering.

B5) Partnerskap og samarbeid i Norge

Våre faste samarbeidspartnere er:
• Helsedirektoratet
• Kommunenes sentralforbund (KS)
• Norsk nettverk for forskning og utdanning på helse-

fremming
• Den Norske Turistforening (DNT) 
• Folkehelseforeningen (NOPHA)
• BUA
• Folkelig
 
I tillegg har vi samarbeid med Norsk Psykologforening 
om felles innsats for å involvere kommunepsykologer 
i det lokale folkehelsearbeidet. Blant annet deltok 
Psykologforeningen på Nasjonalt forum for 
folkehelsekoordinatorer i mai hvor Sunne kommuner 
var arrangør, og temaet var psykisk helse, med fokus på 
barn og unge. 

Som nettverk har vi stor tro på samarbeid og partner-
skap som arbeidsmodell på folkehelsefeltet. Store ting 
kan skje når vi drar i samme retning! Våre partnerskap 
skal både strategisk og konkret understøtte våre med-
lemmers arbeid med å skape helsefremmende lokal-
samfunn. 

B6) Internasjonale relasjoner

Sunne kommuner er det norske nasjonale nettverket 
i WHO Healthy Cities i Europa. Felles for alle de 
nasjonale nettverkene er at vi jobber for å skape 
lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve, 
og at vi i dette arbeidet knytter oss til Healthy Cities’ 
overordnede strategi. Målet er å sammen og hver for 
oss jobbe for å utjevne sosiale helseforskjeller og å 
skape økt trivsel og velvære i Europa.  

Healthy Cities består av rundt 30 nasjonale nettverk og 
1300 medlemsbyer/-kommuner. 

Sunne kommuner er også nytt medlem av WHO-nett-
verket Regions for Health (RHN), en tilknytning som tar 
sikte på å styrke medlemsfordelene og mulighetene for 
internasjonal fagutveksling for nettverkets fylkeskom-
munale medlemmer.

INTERNASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE
• WHO Healthy Cities
• Det danske Sund By-nettverket
• Det svenske Healthy Cities-nettverket
• Det finske Healthy Cities-nettverket
• Baltic Region Healthy Cities Association
• Øvrige medlemmer av Healthy Cities
• Regions For Health (RHN) 
 
INTERNASJONALE PROSJEKTER
«UTJEVNING AV SOSIALE HELSEFORSKJELLER GJENNOM 
KOMMUNAL PLANLEGGING» (UCL-PROSJEKTET, MAR-
MOT-REVIEW TEAM, UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON).
Prosjektet vil skape et europeisk partnerskap hvor 
Sunne kommuner er representert med Levanger 
kommune, Verdal kommune og Østfold fylkeskommune 
– i tillegg til Fredrikstad kommune. Målet er å utvikle og 
formidle beste praksis for planarbeid på lokalt nivå for å 
utjevne sosiale helseforskjeller. 
I 2017 har folkehelsekoordinator i Levanger Dina von 
Heimburg fått publisert en artikkel om prosjektet i 
Scandinavian Journal of public health. 
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FOR BETTER HEALTH
Internasjonalt prosjekt med deltakere fra Sverige, 
Finland, Estland, Latvia og Litauen. Sunne kommuner 
representerer Norge i samarbeidet. Målet med prosjek-
tet er å styrke arbeidet med å forankre folkehelse som 
sentralt element i by- og samfunnsutvikling i kommuner 
i disse landene samt identifisere effektive metoder til 
implementering av folkehelse i og på tvers av sektorer 
(Health in all policies). Prosjektet er finansiert av EUs 
Interreg-program, og strekker seg fra oktober 2017 til 
oktober 2018.

UTVIKLING OG NASJONAL TILPASNING AV KURS I 
BROBYGGING OG SOFT SKILLS (WHO-KURS)
Sunne kommuner samarbeider med våre søsternettverk 
i Danmark og Sverige om utvikling av et kurs for alle 
som jobber med folkehelse i kommuner. Formålet 
med kurset er å trene kompetanser som er sentrale 
for å lykkes som «endringsagent», med mål om å få 
til «folkehelse i alt vi gjør». Det er et særlig fokus på 
problemstillinger knyttet til sosiale helseforskjeller.
 Kurset er inspirert av et liknende WHO-kurs, 
men tilpasset norsk kontekst. Kurset strekker seg 
over 2 dager og har som mål å styrke deltakernes 
kompetanser i blant annet agendasetting, 
forandringsledelse og nettverksbygging. Det er 
Helsedirektoratet og KS som har bestilt kurset, og 
utviklingen har foregått i tett samarbeid med våre 
søsternettverk i Danmark og Sverige. Kurset ble 
pilottestet under Nordisk folkehelsekonferanse i 
Aalborg 22. august 2017. Deltakere i testen var 
Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator Levanger 
kommune, Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator 
Kristiansand kommune og Rune Stabbforsmo, 
folkehelsekoordinator i Grane kommune. Den norske 
versjonen gjøres ferdig og tilbys som kurs fra 2018 i 
samarbeid med Helsedirektoratet og KS.

INTERNASJONALE SAMLINGER OG KONFERANSER
WHOS HEALTHY CITIES-KONFERANSE I PECS, UNGARN 
1.-3. MARS
Daglig leder Ingvild Little deltok sammen med politisk 
kontakt i Songdalen kommune Anja Abusland.

SUND BY-NETVÆRKETS ÅRSMØTE 
4.-5. APRIL
Daglig leder Ingvild Little deltok sammen med nestleder 
i styret Dina von Heimburg. Sistnevnte hadde innlegg 
om rollen som folkehelsekoordinator i en norsk kommu-
ne (Levanger). 

NORDISK FOLKEHELSEKONFERANSE I AALBORG  
23.-25. AUGUST
Daglig leder Ingvild Little deltok sammen med nestleder 
i styret Dina von Heimburg og folkehelsekoordinator i 
Kristiansand kommune, Stine B. Sagen. 
Under konferansen ledet Sunne kommuner en pilottest 
av WHO-kurset som er nevnt under internasjonale pro-
sjekter. Her deltok flere av nettverkets medlemmer. 

Dina von Heimburg, Stine B. Sagen og Ingvild Little på 
nordisk folkehelsekonferanse i Aalborg

Det er et uttalt mål for Sunne kommuner å legge til rette 
for at politikere og ansatte i våre medlemskommuner 
og -fylkeskommuner skal kunne delta på nettverkets 
internasjonale arenaer. Dette er et medlemsgode 
som er ment å understøtte medlemmenes mål om 
å være kunnskapsbaserte i sitt folkehelsearbeid, og 
i tillegg bidra til nettverking på tvers av kommuner, 
fylkeskommuner og land. Sunne kommuner tilbyr derfor 
hvert år medlemmer å reise på aktuelle konferanser.
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B7) Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen er en nasjonal konferanse for 
folkehelse, forebygging og helsefremming. De siste 
årene har Sunne kommuner vært hovedarrangør av 
konferansen sammen med Folkehelseforeningen. 
Sunne kommuners styre valgte i 2017 å ikke fornye 
avtalen om fortsatt samarbeid om konferansen. Med 
mange store satsningsområder i kommende år og bare 
to ansatte i sekretariatet, kunne ikke ressursbruken 
som Sunne kommuner la inn i konferansen berettiges. 
Det vil heller legges vekt på å styrke nettverksarenaene 
og andre målsettinger som er nedfelt i nettverkets 
5-årsstrategi. Sunne kommuner vil med andre ord 
fortsatt arrangere og tilby medlemmer rabatt for 
konferanser som er relevante på folkehelsefeltet. 

Folkehelsekonferansen 2017 ble avholdt 23. og 23. 
oktober på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Temaet 
for konferansen var Vår felles framtid  – Lederskap og 
samskaping for helsefremmende og bærekraftige lokal-
samfunn.

B8) Temagrupper

Temagruppene er nettverkets faglige drivkraft. De er 
etablert og opererer på tvers av kommuner og fylker 
og har som mål å være utviklingsarenaer for kunnskap 
innenfor sentrale temaer på folkehelsefeltet. 

SUNNE KOMMUNERS TEMAGRUPPER: 
• Helsefremmende oppvekst
• Helsevennlig stedsutvikling
• Utjevning av sosiale helseforskjeller
• Kunnskapsgrunnlaget – Fra oversikt til handling
• Levevaner, friskliv og mestring 

Alle fem gruppene har en fast kontaktperson som fun-
gerer som bindeledd mellom gruppa og sekretariatet. 
I tillegg til den aktiviteten som tilrettelegges av sekreta-
riatet ifm. nettverkets samlinger har flere av gruppene 
avholdt egne møter og satt i gang aktiviteter slik som 
medlemssurvey, innsamling av gode eksempler fra nett-
verket og utarbeidelse av saksfremlegg som kan brukes 
som mal for flere kommuner og fylkeskommuner. 
 Temagruppene skal være selvstendige og 
har stor frihet når det gjelder å iverksette aktivitet og 
samarbeid.

B9) Politikk

Nettverket har som mål å være en toneangivende og 
synlig aktør innenfor det brede folkehelsearbeidet, både 
overfor statlige myndigheter og i det offentlige ordskif-
tet. 
 På denne bakgrunn ble det i 2016 tatt initiativ 
til å etablere en nasjonal folkehelseallianse i Norge. 
Det var ønskelig å etablere en større samfunnsstemme 
som kan ha kraft overfor statlige myndigheter og andre 
beslutningstakere når det kommer til folkehelse. I 2017 
forsatte arbeidet, og Sunne kommuners sekretariat 
initierte og organiserte flere møter i en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra Nasjonalforeningen 
for folkehelsen, Norske kvinners sanitetsforening, 
Friluftsrådenes landsforbund, Folkehelseforeningen 
og Folkehelsealliansen Nordland. I møtene hadde 
foreningene gode innspill knyttet til mulig samordning 
av folkehelsebudskap opp mot sentrale myndigheter. 
Det var stor enighet om behovet for en slik felles 
kraft, men mindre enighet om hvordan en evt. 
sammenslutning skal organiseres. Flere av foreningene 
er blitt enige om at det kan være mer hensiktsmessig å 
samarbeide ad hoc om konkrete saker og innsatser enn 
å etablere en fast organisatorisk sammenslutning. 
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B10) ”Ta vare på velgerne dine”

Ta vare på velgerne dine er en veiledning i lokale og 
regionale politikeres folkehelseansvar. Den skal inspire-
re, bevisstgjøre og gi kunnskap, slik at alle folkevalgte 
har velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter 
beslutninger. 
 Opplæringen har vært et flaggskip som har fått 
stor oppmerksomhet både i nettverket og i andre WHO 
Healthy Cities-nettverk. I 2015/2016 ble det utarbeidet 
en oppdatert versjon av denne politikeropplæringen 
med ny visuell profil, nettside og presentasjon samt en 
film som fremmer hovedbudskap i politikeropplæringen 
(«god helse skapes andre steder enn i helsesektoren»). 
Det er inntil videre ikke innvilget støtte til å videreføre 

dette arbeidet. Det er imidlertid stor interesse knyttet 
til opplæringen, og både styreleder Ildri Eidem Løvaas 
og Sturla Ditlefsen fra ressursgruppa og styret har i 
2017 vært på representasjonsoppdrag i kommunestyrer 
hvor politikeropplæringen har vært tema. Vårt danske 
søsternettverk Sund By Netværket har også brukt «Ta 
vare på velgerne dine» som modell for en tilsvarende 
veiledning i Danmark samt oversatt filmen til dansk. 

B11) Øvrige prosjekter

UNGDOMSMEDVIRKNING OG FOLKEHELSE
Sunne kommuner har inngått samarbeid med den 
sosiale entreprenøren Reell Medvirkning som tilbyr 
råd, veiledning og kurs til kommuner som jobber med 
ungdomsmedvirkning. Målet er å teste og videreutvikle 
konkrete metoder for ungdomsmedvirkning i norske 
lokalsamfunn. Høsten 2017 søkte vi derfor etter 4-6 
kommuner i Sunne kommuners nettverk som vil styrke 
og videreutvikle sitt medvirkningsarbeid. Kommunene 
Asker, Oppdal, Sandnes, Melhus, Vestvågøy og Øy-
garden meldte interesse. De får dermed gratis kurs og 
veiledning i 2018 samt gode opplegg til videre arbeid 
med ungdoms deltakelse i sine kommuner. Det tas 
også sikte på å søke midler til ytterligere prosjektutvik-
ling, noe som vil komme nettverket og medlemmene til 
gode.

Reell Medvirkning og Sunne kommuner vil samarbeide for at ungdom skal bli tatt med i beslutningsprosesser som 
angår dem.
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C. Avsluttende kommentarer

2017 har vært et år preget av kontinuitet og vekst. Med 
ansettelsen av Ingvild Little som ny daglig leder har 
nettverket hatt et vitalt år preget av økt aktualitet, større 
prosjektvirksomhet og flere fruktbare samarbeid. Gjen-
nom møteplasser som speed date med akademia og 
sosiale entreprenører har flere medlemmer knyttet frukt-
bare samarbeid som vil bidra til bedre helse og trivsel 
i sine lokalsamfunn. Den interne kommunikasjonen 
er styrket med mål om bedre kunnskap og utveksling 
mellom medlemmene i nettverket. Også utad er Sunne 
kommuner en synlig aktør som i større og større grad er 
en toneangivense stemme på folkehelsefeltet. 
 Sunne kommuner er også ledende i nasjonale 
satsinger som Nasjonalt forum for folkehelsekoordinato-
rer og utvikling av et nytt kurs (basert på et WHO-kurs) 
som skal gjøre ansatte i norske kommuner bedre rustet 

til å sette folkehelse og sosiale helseforskjeller på agen-
daen. Kurset er initiert av Helsedirektoratet og KS og 
har fått tittelen Bli en bedre brobygger – Tverrsektorielt 
samarbeid for en helsevennlig samfunnsutvikling. Vi ser 
fram til å gjennomføre de to første kursene i 2018! 

Som nettverk sitter vi på mye kompetanse og mange 
muligheter, og koblingen opp mot kompetansemiljøer 
i akademia, organisasjoner og sosiale entreprenører 
åpner for mange spennende samarbeid. Det har vi 
sett gode resultater av i 2017. På SoCentral – Nordisk 
inkubator for samfunnsinnovasjon hvor sekretariatet 
har tilholdssted ble da også Sunne kommuner kåret til 
månedens kobler i året som gikk. Vi håper at 2018 blir 
like innholdsrikt og ikke minst inspirerende og givende 
for våre medlemmer! 

Lykke til i 2018!

Austevoll er et av nettverkets nyeste medlemmer. Foto: Algirdas Motiejūnas

Følg oss på 

www.sunnekommuner.no
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