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Forord
Det er med stor glede vi legger frem rapporten for nettverkets 
26. driftsår. Dette ble et år hvor koronapandemien snudde 
opp ned på hverdagen vår. Og selv om 2020 bød på mange 
utfordringer har pandemien også vist oss hvor viktig det er å 
jobbe sammen for en samfunnsutvikling som fremmer god helse 
og livskvalitet. 

Heldigvis har ikke alt i 2020 handlet om korona. Vi kan også 
se tilbake på et år som har bragt mye nytt og spennende til 
nettverket! Vi flyttet arbeidet vårt over på digitale flater hvor vi 
har jobbet aktivt med prosjekter i kunnskapslaboratoriet vårt, 
og utforsket temaer som sosial bærekraft, psykisk helse og 
stedsutvikling. Og ikke minst har vi fortsatt å tilby det som gjør 
Sunne kommuner unikt: gode møteplasser for kommuner og 
fylkeskommuner i hele Norge.

Legg gjerne årsrapporten frem for relevante komiteer av 
folkevalgte. Politisk forankring gir dyktige folkehelsearbeidere 
trygghet og legitimitet. Vi ser frem til å fortsette det viktige 
samarbeidet for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i - for 
alle.

God lesning!

         Oslo, 22. mars.

Lene Conradi      Vigdis Holm
Styreleder       Daglig leder
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Høydepunkter 
 
 
 » Vi lanserte en ny og forbedret versjon av     

 politikerveiledningen «Ta vare på velgerne dine», som  
 skal gi folkevalgte kunnskap og bevissthet om verdien  
 av god folkehelse.

 » Lene Conradi ble valgt som ny styreleder for Sunne   
 kommuner og valgt inn i WHO Healthy Cities’ politiske  
 komité.

 » Vi utarbeidet et innspill til Regjeringens nye     
 handlingsplan for bærekraftig utvikling, hvor vi    
 fremhevet viktigheten av å satse på sosial bærekraft.

 » Vi arrangerte digitale møteplasser og arrangementer,  
 med mål om å understøtte folkehelsearbeidet i    
 kommuner og fylkeskommuner.  

 » Nettverket fikk tre nye medlemmer: Aurskog-Høland,  
 Fredrikstad og Saltdal kommune. Velkommen!
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Kick off 2020: Aktivitet, arkitektur 
og design 

Tradisjonen tro startet vi året med å 
samle administrative kontakter for å tenne 
nettverksgløden, inspirere hverandre og 
sette nye mål for folkehelsearbeidet. Temaet 
for dette års kick off var aktivitet, design og 
arkitektur. 

I to dager utforsket vi hvordan vi kan bygge 
nærmiljø som fremmer helse og livskvalitet, 
og fikk presentert interessante prosjekter og 
virkemidler fra TVERGA – ressurssenteret for 
egenorganisert idrett og fysisk aktivitet – og 
Design og Arkitektur Norge (DOGA). 

«Vi må designe for 
økt trivsel, og bygge 
lett tilgjengelige 
møteplasser som legger 
til rette for flerbruk og 
lavterskelaktiviteter.»  
Vegard Sines Petersen, prosjektleder i 
TVERGA. 

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

Under generalforsamlingen i Asker 29. april 2019 ble det vedtatt en overordnet 
5-årsstrategi for nettverket (2020-2024). Strategien operasjonaliseres i en årlig 
handlingsplan. Denne danner utgangspunkt for følgende rapportering om driftsåret 
2020:

SAMLINGER OG AKTIVITETER



DOGA er særlig opptatt av at vi i større grad 
må inkludere folkehelseperspektivet i by- 
og stedsutvikling, og inviterte interesserte 
medlemskommuner til å delta i et pilotprosjekt 
om planlegging og arkitektur som fremmer 
utendørsaktivitet i et helårsperspektiv. 
Prosjektet måtte dessverre settes på vent 
grunnet koronapandemien. 

Vellykket brobyggerkurs i 
Tromsø 

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 syv brobyggerkurs siden oppstarten i 
2018, hvorav ett i 2020 i Tromsø i januar. 

‘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: 
Stedskompasset  

Asker, Indre Østfold, Verdal og Vestvågøy 
kommune ble valgt ut til å delta i et nytt 

pilotprosjekt, som tester det prisvinnende 
skotske dialogverktøyet «Stedskompasset». 
Verktøyet gjør det enkelt for innbyggerne å 
engasjere seg i lokal stedsutvikling, og er 
utviklet av skotske helsemyndigheter, Glasgow 
kommune og Architecture & Design Scotland. 

Formålet med prosjektet var å teste og tilpasse 
verktøyet til norske forhold, og verktøyet vil 
gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i 2021. 
På tross av utfordringer grunnet smitteverntiltak 
fikk de fleste kommunene testet verktøyet, og 
tilbakemeldingene var svært positive:

«Stedskompasset er et 
multiverktøy! Det er et 
verktøy for stedsutvikling, 
folkehelse, innbyggerdialog 
og samskaping. Og det er 
et verktøy for alle, da det 
er lett å ta i bruk og skaper 
engasjement.»  
Heidi Eriksson, prosessleder for 
innbyggerdialog i Indre Østfold. 



Nettverkssamlingen i Modum ble 
avlyst 

Årets nettverkssamling skulle foregå i Modum,  
og programkomiteen hadde planlagt en flott 
samling med temaet ‘God oppvekst for en god 
fremtid’. Samlingen var lagt til april, og måtte 
dessverre avlyses grunnet koronapandemien. 

Vi vil rette en stor takk til alle som bidro i 
planleggingen av nettverkssamlingen, og 
særlig takke Hege Fåsen og Jorunn Killingstad 
fra Modum kommune for deres flotte innsats!
  
Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt 
på Zoom, noe som fungerte svært godt med 
rekordstort oppmøte. Lene Conradi, ordfører i 
Asker kommune, ble valgt som ny styreleder 
for nettverket. 

Gode digitale møteplasser

2020 er året Sunne kommuner ble mestre i å 
legge til rette for gode digitale møteplasser! 
Nettverkets arrangementer skal være en sosial 
arena, og derfor var vi opptatt av å skape 
digitale møter hvor deltakerne både kunne se 
og snakke med hverandre, og slik legge til rette 
for dialog og erfaringsutveksling. 

I 2020 ble følgende fem digitale samlinger 
arrangert:
 
Covid-19 og konsekvenser for 
folkehelsearbeidet på kort og lang sikt 
I april gikk nettverkets første digitale samling 
for administrative medlemmer av stabelen. 
Temaet var hvordan koranapandemien påvirker 
lokalt folkehelsearbeid, nå og i fremtiden.  
Antall deltakere: 31. 

Gjensidig utveksling av planer for høsten 
2020 
Vi startet høsten med å samle administrative 
medlemmer for både å presentere Sunne 
kommuners planer for de neste månedene, og 
høre mer om de ulike medlemmenes situasjon 
og planer. Antall deltakere: 37.

Livskvalitet og psykisk helse – digitalt møte 
med PROMENTA
Sunne kommuner er partner i det nyetablerte 
forskningssenteret PROMENTA. I september 
hadde nettverket et oppstartsmøte med flere av 
forskerne fra senteret. På møtet ble deltakerne 
presentert for selve forskningssenteret og 
utvalgte forskningsprosjekter. I tillegg drøftet vi 
hvordan nettverksmedlemmer og forskerne kan 
samarbeide fremover. Antall deltakere: 49. 

Nytt verktøy til arbeidet mot sosial ulikhet i 
helse
Sosial ulikhet i helse er samfunnsskapt og 
dermed mulig å endre. Men hvordan kan 
kommuner jobbe systematisk med dette i eget 
folkehelsearbeid? Det var tema for et webinar 
og workshop Sunne kommuner hadde sammen 
med Helsedirektoratet i oktober. Her ble vi 
presentert for et nyttig kartleggingsverktøy, og 
fikk høre foredrag om faktorer som bidrar til 
sosial ulikhet i helse. Antall deltakere: 193. 

Lansering av politikerveiledningen «Ta vare 
på velgerne dine» 
I november lanserte vi en ny og forbedret 
versjon av vår populære politikerveiledning «Ta 
vare på velgerne dine»! Både form, innhold og 
design har fått en grundig oppdatering, men 
formålet er det samme:

«Vi ønsker å bevisstgjøre 
folkevalgte om deres 
folkehelseansvar, og gi 
kunnskap og inspirasjon til 
hvordan man som politiker 
best kan forvalte dette 
ansvaret.»  
Ingvild Little, daværende daglig leder i Sunne 
kommuner. 

Videreutviklingen av veiledningen er støttet av 
Legat til fremme av folkehelsen, og arbeidet 
med å utvikle konseptet fortsetter også i 2021. 
Antall deltakere: 31. 
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POLITIKK OG SAMFUNN
Nettverket er en toneangivende og synlig 
aktør på folkehelsefeltet, både overfor statlige 
myndigheter og i det offentlige ordskiftet. 

Innspill til Regjerings 
handlingsplan for 
bærekraftsmålene

Regjeringen jobber med å lage en nasjonal 
handlingsplan for bærekraftsmålene, og 
inviterte høsten 2020 virksomheter og 
organisasjoner i alle samfunnssektorer til å 
bidra med innspill. Planen skal konkretisere 
arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det 
til norske forhold og utfordringer. 

- Skal vi realisere visjonen om en bærekraftig 
fremtid må vi snakke mer om sosial bærekraft, 
skrev Sunne kommuner i et innspill på vegne 
av nettverket.

 

«Investering i folkehelse 
og sosial bærekraft er 
en forutsetning for et 
bærekraftig samfunn.»

Kronikk i Kommunal Rapport: 
”Vi trenger en styrket innsats for 
folkehelsa”

- Koronapandemien gir oss nye 
folkehelseutfordringer. Kommuner bør 
samarbeide for å løse dem, skrev vi i 
Kommunal Rapport i september. Innlegget var 
signert styreleder og daglig leder, og inviterte 
flere kommuner og fylkeskommuner til å delta i 
nettverkssamarbeidet vårt. 

«Vi må tenke nytt i 
arbeidet med å skape 
helsefremmende og sosialt 
bærekraftige lokalsamfunn. 
Og det bør vi gjøre 
sammen!»

PARTNERSKAP OG 
SAMARBEID I NORGE
Sunne kommuner har deltatt i en rekke 
partnerskap og samarbeid i 2020.



Arbeidsgruppe med 
Helsedirektoratet om 
systematisk folkehelsearbeid
Medlemskommunene Indre Østfold, Levanger, 
Asker, Kristiansand og Fredrikstad fikk mulighet 
til å delta og bidra med verdifull praksiserfaring 
i en arbeidsgruppe med Helsedirektoratet om 
videreutvikling av en ny veileder i systematisk 
folkehelsearbeid. 

Foredrag for masterstudenter

Daglig leder i Sunne kommuner holdt to 
foredrag for masterstudenter i folkehelse på 
Universitetet i Agder i løpet av året. 

Startskudd for samarbeidet med 
PROMENTA

Hvordan kan vi fremme god psykisk 
helse og livskvalitet for alle? Det skal det 
nyetablerte 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. 

Samarbeidet ble selvfølgelig preget av 
pandemien, men i 2020 har sekretariatet:  

• Bidratt til utarbeidelsen av PROMENTAs 
hjemmeside. 

• Deltatt på styremøter (daglig leder sitter i 
PROMENTAs styre). 

• Arrangert et innledende, digitalt møte 
mellom sentrale forskere og nettverkets 
medlemmer. 

• Rekruttert medlemmer til et 
forskningsprosjekt, som dessverre ikke fikk 
midler fra Forskningsrådet denne gang. 

Partner i nytt 
samarbeidsprosjekt

Hvordan kan vi bruke sosial bærekraft som 
drivkraft i lokal samfunnsutvikling? Sunne 

kommuner deltar i et nytt samarbeidsprosjekt 
(SOSLOKAL) som skal bidra til å finne svar på 
dette. 

Prosjektet er et samarbeid mellom 
Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad 
kommune samt en rekke nasjonale og 
internasjonale samarbeidspartnere, deriblant 
Sunne kommuner og andre medlemmer av 
WHO Healthy Cities. De tre kommunene 
skal blant annet teste verktøyene 
«Stedskompasset» og «Bylab», som et ledd i å 
utvikle samskaping som styringsform. 

Prosjektet varer frem til 2023, og målet er at 
kunnskapen og innovasjonene fra prosjektet 
enkelt vil kunne tilpasses andre norske 
kommuner, særlig i deres folkehelse- og 
planarbeid. 

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. Denne arbeidsgruppen 
er også koblet opp mot samarbeidsprosjektet 
SOSLOKAL. 
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Digital konferanse i WHO 
Healthy Cities-nettverket 

WHO Healthy Cities arrangerte en digital 
konferanse i desember. Her fikk medlemmer 
fra hele Europa mulighet til å dele kunnskap 
og erfaringer, og la seg inspirere av andre 
medlemmer. I år hadde konferansen et særlig 
fokus på hvordan vi kan fremme god helse og 
livskvalitet under og etter koronapandemien. 
Bodø kommune fikk muligheten til å presentere 
deres nybrottsarbeid om digital oppfølging av 
koronapasienter.

Studiebesøk til vårt danske 
søsternettverk

Sekretariatet dro i februar til København for å 
besøke vårt danske søsternettverk Sund By. 
Her deltok vi på deres temadag om koblingen 
mellom bærekraftsmål og folkehelsearbeid, og 
hadde et møte med det danske sekretariatet for 
gjensidig erfaringsutveksling. 

Vi drøftet også muligheter for samarbeid 
mellom nettverkene i det kommende året, 
inkludert mulig studietur for Sunne kommuners 
medlemmer til Danmark i 2021. Planene er 
utsatt grunnet koronapandemien. 

Lene Conradi valgt inn i WHO 
Healthy Cities politiske komité

I høst nominerte Sunne kommuner styreleder 
Lene Conradi, ordfører i Asker, som medlem 
til WHO Healthy Cities politiske komité for 
2021-2025. Under nettverkets konferanse i 
desember fikk vi den gledelige nyheten om at  
Lene Conradi er valgt inn i komiteen.  

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 prosjekter og medlemsfordeler 
via hjemmesiden vår og sosiale medier. Vi 
har også valgt å gjøre noen av våre digitale 
arrangementer tilgjengelig for kommuner 
og fylkeskommuner som ikke er medlem av 
nettverket, for å gi dem en smakebit av hva de 
får som medlem. 

Høsten 2020 intensiverte vi 
rekrutteringsinnsatsen:  

• Vi publiserte en kronikk i Kommunal 
Rapport som oppfordret flere kommuner til 
å bli med i nettverket. 

• Styreleder Lene Conradi sendte ut et 
brev til alle landets ordførere med en 
oppfordring om å vurdere medlemskap, 
og trakk særlig frem behovet for 
samarbeid og erfaringsdeling i lys av de 
folkehelseutfordringene vi står overfor 
grunnet koronapandemien.  

• Styreleder Lene Conradi sendte også brev 
til ordførerne i nettverket som informerte om 
satsingen for å rekruttere flere medlemmer 
og oppfordrer alle til å anbefale nettverket 
overfor andre kommuner/fylkeskommuner. 
Vi merket en stor økning i antall 
henvendelser vedrørende medlemskap i 
høst.  
 
Totalt fikk nettverket tre nye medlemmer 
i 2020: Aurskog-Høland, Fredrikstad og 
Saltdal kommune. 

ØKONOMI
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. 

9



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. 

Time kommune meldte seg ut med 
virkning fra 2020. Grunnet kommune- og 
fylkessammenslåingen trådte Ballangen 
og Øygarden kommune, samt Østfold 
fylkeskommune ut som medlemmer av 
nettverket ved inngangen til 2020. Sunne 
kommuner hadde pr. 31. desember 2020 34 
medlemmer, hvorav 3 fylkeskommuner og 31 
kommuner. 

NETTVERKETS STYRE
Generalforsamlingen valgte i mai 2020 
følgende styre: 

• Lene Conradi, styreleder, Asker kommune 
Valgt frem til 2022.  

• Sturla Ditlefsen, nestleder, Brønnøy 
kommune 
Valgt frem til 2021. 

• Marit Nerås Krogsæter, styremedlem, Møre 
og Romsdal fylkeskommune 
Valgt frem til 2021.  

• Gøran Raade-Andersen, styremedlem, 
Bodø kommune 
Valgt frem til 2022.  

• Ane Bjørnsgaard, styremedlem, Innlandet 
fylkeskommune 
Valgt frem til 2022.  

• Ingvill Dalseg, 1. vara, Oppdal kommune 
Valgt frem til 2021.  

• Ranveig Odden, 2. vara, Kristiansand 
kommune 
Valgt frem til 2021.

 
Det sittende styret har i løpet av 2020 avholdt 5 
styremøter. Totalt ble det avholdt 8 styremøter i 2020, 
inkludert møtene det foregående styret hadde. 

SEKRETARIATET

Sunne kommuners sekretariat har i 2020 
bestått av daglig leder Ingvild Gundersen Little 
og organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver 
Maria Eintveit. Ingrid Ovedie Volden, 
kommunikasjonsansvarlig, har vært i 
permisjon. Ingvild Gundersen Little sluttet i 
stillingen som daglig leder d. 18 desember, 
og Vigdis Holm ble ansatt som ny daglig leder 
(med oppstart i 2021). Sekretariatets primære 
tilholdssted er på Sentralen i Oslo, som 
medlem av SoCentral – Nordisk inkubator for 
samfunnsinnovasjon. 

VEDTEKTER

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

Organisering
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 » Asker
 » Aurskog-Høland
 » Austevoll
 » Bodø
 » Brønnøy
 » Båtsfjord
 » Fredrikstad
 » Fjaler
 » Gildeskål
 » Gjøvik
 » Gran
 » Grane
 » Hamarøy
 » Indre Østfold
 » Innlandet fylkeskommune
 » Kristiansand
 » Kvinesdal
 » Levanger
 » Melhus
 » Modum
 » Møre og Romsdal    

 fylkeskommune
 » Nordland fylkeskommune
 » Nordre Follo
 » Nærøysund
 » Oppdal
 » Rana
 » Saltdal 
 » Sandnes
 » Sirdal
 » Ullensvang
 » Verdal
 » Vestvågøy
 » Volda
 » Våler
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Nettverkets medlemmer i 2020


