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        Forord

Det er med stor glede vi legger frem rapporten for nettverkets 
25. driftsår. 2019 var et innholdsrikt år for Sunne kommuner. 
Vårt 25-årsjubileum fikk en storslått markering i Asker, vi 
ønsket tre nye medlemmer velkommen og en rekke nye og 
spennende samarbeidsprosjekter. 

I 2019 fortsatte vi også arbeidet med å skape en tydeligere 
kobling mellom folkehelsearbeid og bærekraftig utvikling, 
og det gleder oss å se at Sunne kommuners medlemmer 
går foran i arbeidet med å skape en helsevennlig 
samfunnsutvikling. Det er slik vi sikrer god helse og 
livskvalitet for alle.  

Sett gjerne årsrapporten opp til politisk behandling i 
kommunestyrer og fylkesting. 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! 

Sturla Ditlefsen
Konstituert styreleder
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Daglig leder
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Høydepunkter

 » Vi feiret Sunne kommuners 25-årsjubileum med en 
storstilt nettverkssamling i Asker kommune med over 
200 deltakere. 

 » Ny 5-årsstrategi ble vedtatt på generalforsamlingen 
i Asker. Strategien fokuserer særlig på 
folkehelsearbeidets betydning for bærekraftig 
utvikling, kunnskapsutvikling og helsefremmende 
politikk. 

 » Vi utarbeidet innspill og deltok på Helse- og 
omsorgskomitéens høring om Regjeringens nye 
folkehelsemelding.  

 » Nettverket ble offisiell partner i forskningssenteret 
PROMENTA ved Universitetet i Oslo, som har som 
mål å fremme god psykisk helse og livskvalitet i 
befolkningen. 

 » Vi utviklet ny hjemmeside med en egen 
medlemsportal. 

 » Tre nye medlemmer sluttet seg til nettverket: 
Ballangen, Indre Østfold og Gildeskål kommune. 
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A) Aktiviteter og 
måloppnåelse

Sunne kommuner er en viktig 
arena for erfaringsutveksling og 
kunnskapsutvikling for kommuner 
og fylkeskommuner som jobber 
med folkehelse. Vi skaper verdifulle 
møteplasser og tilbyr kompetanseheving 
for nøkkelansatte, samt fungerer 
som en døråpner og et bindeledd 
mellom medlemmene og attraktive 
samarbeidspartnere.

Under generalforsamlingen på 
Lillehammer 30. april 2015 ble det 
vedtatt en overordnet 5-årsstrategi 
for nettverket (2015-2019). 
Strategien operasjonaliseres i en 
årlig handlingsplan. Denne danner 
utgangpunkt for følgende rapportering 
om driftsåret 2019:

A1) Samlinger og aktiviteter

Kick off 2019: Inkludering, politisk 
agendasetting og helsefremmende 
stedsutvikling

Vi sparket året i gang med samling for 
administrative nettverkskontakter på 
Sentralen i Oslo. Det ble to dager fylt 
med inspirasjon, erfaringsutveksling 
og utprøving av nye verktøy. Her 
fikk medlemmene kurs i hvordan de 
arrangerer inkluderingsdugnad ved 
hjelp av dialogverktøyet AlleMed, de ble 
introdusert for det skotske verktøyet The 
Place Standard Tool, og ga innspill til 
fornyingen av politikerveiledningen ‘Ta 
vare på velgerne dine’.  
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Sunne kommuneres medlemmer på kick off-samling i Oslo.



Sunne kommuner feiret 
25-årsjubileum i Asker 

I 2019 fylte Sunne kommuner 25 år! Det 
feiret vi på vår årlige nettverkssamling, 
hvor politikere og administrativt ansatte 
møtes for å utveksle erfaringer og tilegne 
seg ny kunnskap på folkehelsefeltet. 

Denne gangen så vi nærmere på 
hvordan vi bygger bærekraftige 
og helsefremmende nærmiljø 
gjennom samskaping. Asker var 
vertskapskommune for konferansen, 
som samlet over 200 deltakere fra 
hele landet. Samlingen bestod av 
fagkonferanse, kurs i prosessledelse 
ved LENT, samt generalforsamling og 
jubileumsmiddag. Vi kåret også årets 
«folkehelsepolitiker», «nettverker» og 
«innovatør». Vinnerne ble: 

• Lene Conradi, ordfører i Asker 
kommune, årets folkehelsepolitiker

• Gøran Raade-Andersen, 
folkehelsekoordinator i Bodø 
kommune, årets innovatør

• Stine Busborg Sagen, 
folkehelsekoordinator i Kristiansand 
kommune, årets nettverker

Nettverkets nye 5-årige strategi

Sunne kommuners nye 5-årige 
strategi (2020-2024) ble vedtatt under 
generalforsamlingen i Asker. Nettverkets 
nye visjon er å være «en veiviser og 
agendasetter på folkehelsefeltet som 
bidrar til gode lokalsamfunn for alle».
Strategien er delt inn i tre strategiske 
mål, og har fokus på folkehelsearbeidets 
betydning for bærekraftig utvikling, 
kunnskapsutvikling og helsefremmende 
politikk. 

Ny nettside med egen medlemsportal

Sunne kommuner lanserte i 
2019 ny nettside med en egen 
medlemsportal. Portalen skal styrke 
nettverkssamarbeidet og bli en dynamisk 
arena hvor medlemmer kan dele nyttige 
ressurser, gode erfaringer og inspirere 
hverandre i arbeidet med å skape gode 
lokalsamfunn. Medlemsportalen er kun 
tilgjengelig for ansatte og folkevalgte i 
kommuner og fylkeskommuner som er 
medlem av nettverket. 

I spissen for to vellykkede 
brobyggerkurs 

Kurset ‘Bli en bedre brobygger’ lærer 
deltakerne å bli gode agendasettere 
og bygge broer mellom ulike fagmiljøer 
og aktører for å fremme helse og 
livskvalitet. Sunne kommuner har ledet 
seks brobyggerkurs siden oppstarten 
i 2018, hvorav to i 2019. Over 200 
deltakere fra mer enn 90 kommuner og 
fylkeskommuner har deltatt på kursene. 
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Lene Conradi, ordfører i Asker, ble 
kåret til årets folkehelsepolitiker.



‘Bli en bedre brobygger’ er et todagers 
kurs utviklet av Sunne  kommuner, 
Helsedirektoratet og KS med inspirasjon 
fra et lignende kurs i Verdens 
helseorganisasjon (WHO). 

Nytt pilotprosjekt kobler helse, 
medvirkning og stedsutvikling

Stedene vi bor, jobber og oppholder 
oss har stor betydning for vår helse 
og livskvalitet. By- og stedsutvikling 
bør derfor spille en viktig rolle i 
folkehelsearbeidet. 

«Ikke minst bør stedsutvikling 
involvere innbyggerne, som tross alt 
er ekspertene på lokalsamfunnets 
ressurser og utfordringer.» 
Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner

I 2019 startet Sunne kommuner et nytt 
pilotprosjekt, hvor medlemskommuner 
skal teste det skotske dialogverktøyet 
«Stedskompasset». Verktøyet forenkler 
medvirkning i by- og stedsutvikling, og 
gir innbyggerne større innflytelse over 
utviklingen av deres nærmiljø. Målet 
med prosjektet er å tilpasse verktøyet til 
norske forhold. 

A2) Politikk

Nettverket er en toneangivende og synlig 
aktør på folkehelsefeltet, både overfor 
statlige myndigheter og i det offentlige 
ordskiftet. 

Kommuner sluttet seg til WHO 
Healthy Cities’ politiske visjon og 
viljeserklæring

«Healthier and happier cities for all» - det 
er navnet på WHO Healthy Cities’ nye 
visjon og politiske viljeserklæring. I 2019 
sluttet en rekke av Sunne kommuners 
medlemmer seg til erklæringen, som 
fremhever byer og steders viktige 
posisjon for å lede an og samordne 
innsatsen for bedre folkehelse og 
livskvalitet. 

«Dette en erklæring som bekrefter 
lokalpolitikeres viktige rolle i arbeidet 
med å skape en sunnere og lysere 
fremtid for alle. Ikke minst er det en 
viktig politisk viljeserklæring som 
bidrar til å sette helse og livskvalitet 
på agendaen».
Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner. 

WHO Healthy Cities’ visjon peker ut seks 
strategiske mål som utgjør rammeverket for 
nettverkets strategi frem til 2024 - The six Ps.
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Disse kommunene har så langt skrevet 
under på erklæringen: 

• Oppegård
• Rana
• Indre Østfold
• Melhus
• Austevoll
• Modum
• Oppdal

Målet er at alle medlemmer slutter seg til 
erklæringen innen 2023.

Innspill til ny folkehelsemelding

Våren 2019 ble regjeringens nye 
folkehelsemelding lansert. Vi deltok på 
Helse- og omsorgskomitéens høring i 
mai. 

«Det er på tide å se folkehelse i et 
større samfunnsperspektiv.»

I vårt innspill la vi vekt på at 
folkehelsemeldingen har for mye 
fokus på enkeltindivid og reparasjon. 
Vi etterlyste tydeligere vektlegging av 
de strukturelle faktorene som påvirker 
helse og livskvalitet. Vi løftet også frem 
viktigheten av å styrke kommunenes 
evne til å forvalte det ansvaret de er gitt 
av folkehelseloven. 

A3) Partnerskap og samarbeid i 
Norge

Sunne kommuner har deltatt i en rekke 
partnerskap og
samarbeid i 2019. 

Sunne kommuner partner i nytt 
forskningssenter

Hvordan kan vi fremme god psykisk 
helse og livskvalitet for alle? Det skal det 
nye forskningssenteret PROMENTA ved 
Universitetet i Oslo undersøke. Sunne 
kommuner er partner i prosjektet, og 
vår rolle er å tilrettelegge for jevnlige 
møteplasser og dialog på tvers av 
akademia og praksis. Det gir kommuner 
en unik mulighet til å delta aktivt i 
forskningsprosjektet.

 

Ingvild Gundersen Little og Dina von Heimburg 
på åpningskonferansen til Promenta. 
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Nytt nettverk: «Arkitektur og 
folkehelse»

Design og Arkitektur Norge (DOGA) 
står bak det nyetablerte nettverket 
«Arkitektur og folkehelse», hvor Sunne 
kommuner bidrar aktivt. Formålet med 
nettverket er å etablere en sterkere 
kobling mellom helse, livskvalitet og by- 
og stedsutvikling. 

Ny handlingsplan for fysisk aktivitet

Helse- og omsorgsdepartementet er i 
gang med å utarbeide en ny nasjonal 
handlingsplan for fysisk aktivitet, som 
lanseres i 2020. Sunne kommuner har i 
2019 deltatt i utarbeidelsen av planen.

Foredrag for masterstudenter

Daglig leder i Sunne kommuner har 
holdt en rekke foredrag for bachelor- 
og masterstudenter i folkehelse i løpet 
av året. Hun har besøkt Universitetet i 
Agder, Høgskolen i Innlandet og Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU).

A4) 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 som er 
gode å leve i for alle, og at vi i dette 
arbeidet knytter oss til Healthy Cities’ 
overordnede strategi.

WHO-arbeidsgruppe om by- og 
stedsutvikling

Sunne kommuner deltar i WHOs 
arbeidsgruppe om helsevennlig by- og 
stedsutvikling i perioden 2019-2023. 

WHO-samling i Lisboa

WHO Healthy Cities arrangerte 
nettverksmøte i Lisboa i mai, hvor 
deltakerne diskuterte hvordan vi best 
kan samarbeide for å implementere FNs 
bærekraftsmål lokalt. Styremedlem og 
fylkespolitiker i Møre og Romsdal, Marit 
Nerås Krogsæter, og daglig leder Ingvild 
Gundersen Little deltok på møtet. 

FN-samling i Genève 

Daglig leder i Sunne kommuner 
representerte Helse- og 
omsorgsdepartementet under FN-
møtet «Smart Sustainable Cities: 
Drivers for Sustainable Development». 
Her diskuterte representanter fra en 
rekke land hvordan byer, nasjonale 
myndigheter og internasjonale 
organisasjoner kan jobbe sammen for å 
nå FNs bærekraftsmål. 
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Marit Nerås Krogsæter og Ingvild Little
 i Lisboa. 



Konferanse i USA: «Making cities 
livable»

Styremedlemmer Sturla Ditlefsen 
(Brønnøy kommune) og Gøran 
Raade-Andersen (Bodø kommune) 
representerte nettverket på 
konferansen «Making cities livable» i 
Oregon, USA. Temaet var «A healthy 
city for all». 

A5) Rekruttering

Sunne kommuner har som mål å 
rekruttere flere medlemmer, slik at vi 
kan bli et sterkere og mer slagkraftig 
nettverk. Et ledd i dette arbeidet har 
vært å jobbe aktivt for å synliggjøre 
medlemsfordeler via hjemmesiden vår 
og sosiale medier. Tre nye kommuner 
sluttet seg til nettverket i 2019: 
Ballangen, Indre Østfold og Gildeskål 
kommune. 

A6) Økonomi

Det er i 2019 blitt jobbet med 
å forbedre samarbeidsavtalen 
med Helsedirektoratet i tråd med 
handlingsplanen, og vi oppnådde 
en økning på kr. 100.000 i det årlige 
driftstilskuddet over statsbudsjettet. 

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. I 2019 fikk Sunne 
kommuner et tilskudd på 400.000 til 
utvikling av politikerveiledningen ’Ta vare 
på velgerne dine’. 

B) Organisering

B1) 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. desember 
2019, 35 medlemmer, hvorav 4 
fylkeskommuner og 31 kommuner.

B2) Nettverkets styre

Generalforsamlingen valgte i mai 2019 
følgende styre:

• Leder: Ildri Eidem Løvaas, tidligere 
ordfører, Oppegård kommune

• Nestleder: Sturla Ditlefsen, leder 
barne- og familietjenesten, Brønnøy 
kommune

• Medlem: Ane Bjørnsgaard, 
folkehelserådgiver, Oppland 
fylkeskommune

• Medlem: Gøran Raade-Andersen, 
folkehelserådgiver, Bodø kommune

• Medlem: Marit N. Krogsæter, politiker, 
Møre og Romsdal fylkeskommune
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I august 2019 gikk styreleder Ildri 
Eidem Løvaas brått og uventet 
bort. Sturla Ditlefsen fungerer som 
konstituert styreleder frem til neste 
generalforsamling. 

Det sittende styret har i løpet
av 2019 avholdt 3 styremøter. 
Totalt ble det avholdt 6 styremøter i
2019, inkludert møtene det foregående 
styret hadde.

B3) Sekretariatet

Sunne kommuners sekretariat har i 2019 
bestått av daglig leder Ingvild Gundersen 
Little, kommunikasjonsansvarlig 
Ingrid Ovedie Volden (i permisjon fra 
august 2019) og organisasjons- og 
kommunikasjonsrådgiver Maria Eintveit. 
Sekretariatets primære tilholdssted 
er på Sentralen i Oslo, som medlem 
av SoCentral – Nordisk inkubator for 
samfunnsinnovasjon.

B4) Vedtekter

Sunne kommuners vedtekter ble sist 
endret under generalforsamlingen på 
Bjerkebæk; Lillehammer 30. april 2015 
og finnes på våre nettsider.
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Medlemmer i 2019

Kommuner
 » Asker
 » Austevoll
 » Båtsfjord
 » Bodø
 » Brønnøy
 » Fjaler
 » Gildeskål
 » Gjøvik
 » Gran
 » Grane
 » Hamarøy
 » Indre Østfold
 » Kristiansand
 » Kvinesdal
 » Levanger
 » Melhus
 » Modum
 » Oppegård
 » Nærøy
 » Oppdal
 » Rana
 » Sandnes
 » Sirdal
 » Songdalen
 » Odda
 » Time
 » Verdal
 » Vestvågøy
 » Volda
 » Våler
 » Øygarden

Fylkeskommuner
 » Møre og Romsdal 

fylkeskommune
 » Nordland fylkeskommune
 » Oppland fylkeskommune
 » Østfold fylkeskommune
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