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Forord
Det er med stor glede vi legger frem rapporten for nettverkets 27. driftsår. På
tross av at vi fikk nok et år preget av koronapandemi og smitterestriksjoner har
2021 vært et innholdsrikt år for Sunne kommuner. En viktig prioritet i året som
gikk var å bygge et stort og solid nettverk, og vi er derfor utrolig glade for at hele
åtte nye og engasjerte medlemmer har sluttet seg til nettverkssamarbeidet. Med
flere med på laget kan vi styrke fellesskapet og sammen finne nye og konkrete
løsninger på våre aktuelle folkehelseutfordringer.
De årlige medlemsundersøkelsene viser at det å møte andre som jobber med
helsefremmende samfunnsutvikling er noe av det viktigste man får igjen ved
å være med i Sunne kommuner. Det er vi glade for. Et nettverk skal være en
plattform for deling, påfyll og inspirasjon. Nettopp derfor lanserte vi i 2021 en
helt ny møteplass for medlemmer, Folketanken, som gir faglig og sosialt påfyll til
folkehelsekoordinatorer og andre nøkkelansatte.
I året som har gått har vi også jobbet aktivt med prosjekter i
Kunnskapslaboratoriet vårt, og utforsket temaer som sosial bærekraft, psykisk
helse og stedsutvikling. Dette arbeidet fortsetter vi med i 2022, hvor vi blant
annet skal utvikle en veileder i sosial bærekraft og lansere prinsipper for
helsefremmende stedsutvikling.
Sunne kommuner er WHOs norske Healthy Cities-nettverk, og vi jobber derfor
med å koble oss på viktige internasjonale prosjekter og arenaer. I 2021 gikk første
møte i WHOs nyopprettede politiske komite av stabelen. Styreleder Lene Conradi
er valgt inn i denne komiteen, og vi ser frem til å koble oss tettere på det politiske
arbeidet i WHO Healthy Cities. Fremover vil innsatsen for å sikre at ingen utelates
fra arbeidet med å skape en bærekraftig samfunnsutvikling være i særlig fokus
i medlemslandene. Etter to år med en pandemi som har forsterket den sosiale
ulikheten i helse er det viktigere enn noen gang.
Legg gjerne årsrapporten frem for relevante folkevalgte komiteer. 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, 8. februar
Vigdis Holm						
Lene Conradi
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Høydepunkter
»

Lansering av Folketanken, en ny faglig og sosial møteplass
for nettverksmedlemmer

»

Hele åtte nye medlemmer: Velkommen til Aremark, 			
Steigen, Herøy, Agder, Frogn, Lyngdal, Vinje og Lier

»

Lansering av en norsk versjon av Stedskompasset, et 			
prisvinnende verktøy for innbyggerdialog og stedsutvikling

»

Vellykket nettverkssamling i Ålesund med fokus på 			
koblingen mellom folkehelse og sosial bærekraft

»

Utarbeidelse av fire nye filmer til politikerveiledningen med
politiske ambassadører fra nettverket

»

Oppstart av «Hverdagsreisen», et nytt samarbeidsprosjekt
med Design og Arkitektur Norge og tre pilotkommuner

»

Første møte i WHOs politiske komité, hvor styreleder Lene
Conradi er medlem
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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 2021:

SAMLINGER OG AKTIVITETER
Lansering av Folketanken: Ny faglig og
sosial møteplass for nettverksmedlemmer
Sunne kommuner lanserte i mars en ny møteplass
for nettverksmedlemmer, kalt Folketanken, som
fungerer som en faglig og sosial møteplass.
Folketanken er en utviklings- og utvekslingsarena,
som skal understøtte folkehelsekoordinatorer og
andre nøkkelansatte i arbeidet med å skape god
helse og livskvalitet i lokalsamfunnet.

– Vi trenger en uformell møteplass som gir energi,
påfyll og nye idéer, sa daglig leder Vigdis Holm på
Folketankens første møte.
Folketanken er en møteplass som skal utvikles
med og for de som deltar, slik at den til enhver tid
oppleves som relevant og givende.
I 2021 ble det arrangert syv digitale
Folketanken-arrangementer:
Velkommen til Folketanken – Sunne
kommuners nye møteplass
Første Folketanken gikk av stabelen i mars,
hvor vi tok tempen på utfordrings- og
mulighetsbildet, og ikke minst ønsket å
finne ut av hvordan et nettverk som Sunne
kommuner kan være til hjelp og støtte for
ansatte som jobber med folkehelse.

Hverdagsglede og livskvalitet – i og post pandemi
I samarbeid med forsker Ragnhild Bang Nes
utforsket vi hvordan vi kan jobbe med livskvalitet
i kommuner og fylkeskommuner i en tid hvor
mye av folkehelsearbeidet har handlet om
smittebegrensning.
FNs bærekraftsmål – bare fine ord eller nyttig
styringsverktøy?
Hvordan integrerer vi bærekraftsmålene i
kommunalt og regionalt planverk? Og hvordan sikrer
vi at planene resulterer i drift og tiltak som bidrar
til å nå målene? Verdal kommune var medarrangør
på Folketanken om FNs bærekraftsmål, hvor vi delte
erfaringer og diskuterte barrierer og muligheter
med det å skulle omsette bærekraftsmålene til
lokale og regionale forhold.

Arkitekter for det gode liv – fylkeskommunen som
drivkraft i folkehelsearbeidet
Fylkeskommunene er i en særstilling i
folkehelsearbeidet. De skal både fremme god
helse og livskvalitet direkte, blant annet gjennom
regional utvikling og ansvar for videregående
skoler, og de skal understøtte kommunene i
deres folkehelsearbeid. I denne Folketanken tok
vi tempen på oversiktsarbeidet, på program for
folkehelsearbeid, og på samarbeidet mellom
fylkeskommunen og kommunene.
Lansering av Stedskompasset
I september lanserte Sunne kommuner en norsk
versjon av Stedskompasset, et prisvinnende skotsk
dialogverktøy som tidligere er pilotert av flere av
nettverkets medlemmer. På Folketanken presenterte
Heidi Eriksson fra Indre Østfold kommunens gode
erfaringer med verktøyet.
Politikerveiledningen: Ta vare på velgerne dine
Sunne kommuners politikerveiledning «Ta vare
på velgerne dine» er en veiledning i lokale og
regionale politikeres folkehelseansvar. På denne
Folketanken fikk deltakerne en innføring i hva dette
kursopplegget er og hvordan de kan bruke det for
å sette folkehelse på agendaen i sin kommune eller
fylkeskommune.
Kommuner + sosiale entreprenører = bedre
folkehelse?
Tema for årets siste Folketanken var samarbeid
mellom kommuner og sosiale entreprenører.
Store samfunnsutfordringer krever samarbeid
på tvers av sektorer. Om vi vil skape gode og
helsefremmende lokalsamfunn kan ikke kommunen
alene utvikle og drifte tiltak. På arrangementet fikk
vi høre mer om hvordan Nordre Follo jobber med
å styrke samarbeidet mellom offentlig, privat og
frivillig sektor, og inviterte kommuner og sosiale
entreprenører på speed date!

Nettverkssamling i Ålesund:
Folkehelse og sosial bærekraft

Hva er sammenhengen mellom sosial bærekraft
og folkehelse? Og hvordan vi kan styrke sosial
bærekraft i regional og lokal samfunnsutvikling? Det
var tema da Sunne kommuner og vertskapsfylket
Møre og Romsdal inviterte til nettverkssamling i
vakre Ålesund!

– En befolkning med god helse og livskvalitet er en
forutsetning for en bærekraftig fremtid. Samtidig
ser vi at sosial bærekraft ofte havner i skyggen av de
andre bærekraftdimensjonene. Det vil vi endre på,
sa Vigdis Holm da hun innledet dagen.
På samlingen fikk vi blant annet høre mer om
hvordan vi kan styrke det sosiale perspektivet i lokal
samfunnsutviklingen fra Hege Hofstad (OsloMet)
og Stine Sagen (Kristiansand kommune), Asplan
Viaks verktøy for bedre by- og stedsutvikling og KS’
Partnerskap for radikal innovasjon.

Representanter fra Asker kommune i Ålesund.

«Inkludering, samskaping
og menneskelige behov må
prioriteres når vi utvikler
morgendagens lokalsamfunn.»
Årets generalforsamling ble avholdt på Zoom 22.
april, hvor Sunne kommuners vedtekter ble revidert.

Lansering av Stedskompasset - multiverktøy
for innbyggerdialog og stedsutvikling
Sunne kommuner lanserte i september en norsk
versjon av Stedskompasset, et prisvinnende skotsk
dialogverktøy, som tidligere er pilotert av flere av
nettverkets medlemmer.
– Stedskompasset gjør det enklere enn noen
gang å involvere innbyggerne i utviklingen av
lokalsamfunnet. Da skotske myndigheter i 2021
lanserte en ny og forbedret versjon var vi ikke tvil
om at vi ville oversette og tilpasse verktøyet til
norske forhold, sa Vigdis Holm under lanseringen.
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«Stedsutvikling må involvere
innbyggerne, som tross alt er
ekspertene på lokalsamfunnets
ressurser og utfordringer.»
Stedskompasset er opprinnelig et skotsk verktøy,
utviklet av eksperter på folkehelse, byutvikling og
arkitektur. I 2017 vant verktøyet prisen Excellence
in Planning for Well-being. Sunne kommuner ble
introdusert for verktøyet gjennom WHO Healthy
Cities.
Under lanseringen fortalte Heidi Eriksson,
prosessveileder for innbyggerdialog i Indre Østfold,
om kommunens erfaringer med å teste verktøyet.
– Det har vært en unik mulighet å være
pilotkommune, som har gitt oss en skattkiste med
kunnskap og innspill fra innbyggerne om deres
opplevelser av sine tettsteder, sa en begeistret
Eriksson.

Nye filmer til politikerveiledningen

I høst laget vi fire kortfilmer med politiske
ambassadører fra nettverket, som skal brukes i
politikerveiledningen «Ta vare på velgerne dine» og i
digitale kanaler. Ambassadørene fronter viktigheten
av et helhetlig folkehelsearbeid og det å være en
«folkehelsepolitiker». Det er Legat til fremme av
folkehelsen som har gitt Sunne kommuner midler til
å videreutvikle politikerveiledningen, som ble laget i
samarbeid med produksjonsselskapet Gefhül.

De fire politikerne som deltok var: Jan Oddvar
Skisland, ordfører i Kristiansand kommune, Marit
Nerås Krogsæter, fylkespolitiker i Møre og Romsdal
kommune, Brynjar Høidebraaten, politiker i
Våler kommune, Ingvill Dalseg, politiker i Oppdal
kommune.

Frokostmøte i samarbeid med DOGA:
Hvordan kan design og arkitektur fremme
helse og trivsel?

I samarbeid med Design og Arkitektur Norge
(DOGA) arrangerte Sunne kommuner et frokostmøte
om design, arkitektur og folkehelse i oktober.
Arrangementet foregikk i Oslo, men kunne også ses
på nett. Her så vi nærmere på hvordan vi kan skape
gode omgivelser som fremmer hverdagsaktivitet og
sosiale møter, også i den mørke og kalde årstiden.
Noen av spørsmålene som ble stilt var: Hva er det
som gir folk lyst til å være ute? Hvordan fungerer
uteområdene våre i høstkulda? Og hvordan kan
kommuner benytte design- og arkitekturdrevne
prosesser for å skape mer hverdagsaktivitet og sosial
interaksjon i nærmiljøet, året rundt?
Arrangementet var også en lansering av Sunne
kommuner og DOGAs samarbeidsprosjekt
«Hverdagsreisen», som du kan lese mer om under
«Kunnskapslaboratoriet: Samarbeid og prosjekter».

Medlemsundersøkelse 2021

For å utvikle nettverket videre trenger sekretariatet
medlemmenes innspill og tilbakemeldinger på
hvordan nettverkssamarbeidet fungerer nå, og
forslag og idéer til hvordan det kan bli enda bedre.
Mot slutten av 2021 gjennomførte sekretariatet
en medlemsundersøkelse for å kartlegge behov og
ønsker, og svarene skal brukes for å videreutvikle
nettverkssamarbeidet i 2022.

Politisk ambassadør Ingvill Dalseg fremmer
folkehelsebudskapet på filminnspilling i Oslo.
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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. Sunne kommuner har en egen samarbeidsavtale med Helsedirektoratet, som
sikrer god dialog og tett samarbeid.

Kronikk i Dagsavisen: - Det beste
pasientforløpet er å ikke bli pasient

Frem mot Stortingsvalget hadde Sunne kommuner
en kronikk på trykk i Dagsavisen, hvor vi fremmet
behovet for politisk prioritering av helse og
livskvalitet under valgkampen. Her etterlyste vi
politikere som ser verdien i å investere i gode
nærmiljø, aktiv transport, integrering, inkludering og
livskvalitet:
- Det beste pasientforløpet er å ikke bli pasient! En
god og bærekraftig velferdsstat er helt avhengig av
at vi begynner å snakke mer om forebygging, og
hvordan vi kan skape et samfunn som fremmer god
helse og livskvalitet for alle, skrev vi i kronikken.

«God helse skapes
andre steder enn i
helsesektoren!»

Høring på Stortinget

Den 4. november var Sunne kommuner på høring
om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomitéen.
Vårt hovedbudskap var at god helse ikke
nødvendigvis skapes i helsesektoren, men der vi
lever livene våre. Derfor må vi flytte noe av fokuset
fra behandling til forebygging og helsefremming.
I tillegg må kommunene gjøres i stand til å jobbe
helhetlig og systematisk med folkehelse iht.
folkehelseloven:
– Nå må vi satse mer på forebygging og
helsefremming. Vi kan ikke behandle oss ut av
de folkehelseutfordringene vi står overfor. Det
har vi rett og slett ikke råd til, sa Bent Olav Olsen
under høringen, som er styremedlem i nettverket
og folkehelsekoordinator i Fredrikstad kommune.
Han representerte Sunne kommuner sammen
med daglig leder Vigdis Holm. Avbildet under med
kommunikasjonsansvarlig Ingrid Ovedie Volden
foran Stortinget.

Valg 2021: Hva vil stortingspolitikerne gjøre
for en bedre folkehelse?
Under valgkampen høsten 2021 kontaktet
sekretariatet også alle stortingspartiene og spurte
dem hva de vil gjøre for å fremme god helse og
livskvalitet i befolkningen. Svarene ble publisert i
en artikkel og delt i våre kommunikasjonskanaler.
Formålet var å utvide helsedebattene fram
mot valget til også i større grad å handle om
helsefremming, og ikke bare behandling.
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KUNNSKAPSLABORATORIET: SAMARBEID OG
PROSJEKTER I NORGE
Nettverket vårt er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Sunne
kommuner har deltatt i en rekke samarbeid og prosjekter i 2021.

Psykisk helse og livskvalitet: Samarbeid
med forskningssenteret 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 offisiell
samarbeidspartner, og vår rolle er å tilrettelegge
for jevnlige møteplasser og dialog på tvers av
akademia og praksis. I 2021 har Sunne kommuner
og PROMENTA samarbeidet om følgende:
Dialogmøte mellom forskere og kommuner
Et viktig mål for Sunne kommuners samarbeid med
forskningssenteret PROMENTA er å koble forskning,
praksis og politikk. I november arrangerte Sunne
kommuner og PROMENTA et dialogmøte mellom
forskere og representanter fra kommuner, hvor vi
blant annet diskuterte hvordan kunnskapen best
kan bli brukt i praksisfeltet, hvordan vi kan sikre
formidling av behov, muligheter og forskningsfunn
på tvers av sektorene, og hvordan vi bør planlegge
prosjekter og evalueringer i sammenheng.
Nyetablert samarbeid med R-BUP om
unges mentale helse
Sunne kommuner er samarbeidspartner i et nytt
forskningsprosjekt i regi av Regionsenteret for barn
og unges psykiske helse (RBUP) og PROMENTA.
Her skal vi undersøke nærmere hvordan vi kan
utvikle tiltak som fremmer god psykisk helse
hos ungdomsskoleelever, med fokus på
forebyggende tiltak i skolehelsetjenesten.
Prosjektet starter opp i 2022 og varer frem
til 2024. I 2021 bidro sekretariatet til å
rekruttere helsesykepleiere til prosjektet.
Rekruttering av deltakere til nytt
forskningsprosjekt om livskvalitet
Sunne kommuner bidro til å rekruttere
deltakere til et av PROMENTAs
forskningsprosjekter
om hverdagsglede og livskvalitet.

Sosial bærekraft i lokal samfunnsutvikling

Bærekraftig utvikling har fått økt oppmerksomhet i
norske kommuner de senere årene, men det legges
ofte lite vekt på den sosiale bærekraftdimensjonen.
Derfor skal samarbeidsprosjektet SOSLOKAL
undersøke hvordan vi kan bruke sosial bærekraft
som drivkraft i lokal samfunnsutvikling, hvor Sunne
kommuner er prosjektpartner.
Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand,
Stavanger og Fredrikstad kommune, By- og
regionforskningssenteret NIBR ved OsloMet, NMBU,
samt flere internasjonale samarbeidspartnere,
deriblant 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,
samt gjennomføre politiske eksperimenter med
saksfremlegg.
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. Første kommune
ut var Kristiansand, som gjennomførte sin del av
prosjektdeltakelsen i 2021. Sunne kommuner har
ansvar for å lage nettressurs, utvikle veileder og
formidle erfaringer og resultater.

Asker, Austevoll og Gjøvik deltar i
pilotprosjektet «Hverdagsreisen» i
samarbeid med DOGA

Levekårsanalyser som
verktøy i folkehelsearbeidet:
Dialogmøte med Asplan Viak og kommuner

«Hverdagsreisen» ser særlig på hvordan de bygde
omgivelsene kan spille en rolle for å motvirke to
store folkehelseutfordringer: fysisk inaktivitet og
sosial isolasjon.

Forelesning for studenter

Hvordan kan design og arkitektur bidra til å
fremme hverdagsaktivitet og sosiale møter? Sunne
kommuner og Design og Arkitektur Norge (DOGA)
startet i 2021 pilotprosjektet Hverdagsreisen, som
undersøker hvordan de bygde omgivelsene kan
bidra til å fremme hverdagsaktivitet og sosiale
møter, også i den mørke og kalde årstiden. De tre
kommunene Asker, Austevoll og Gjøvik ble etter en
søknadsprosess valgt ut som pilotkommuner.

– Pilotkommunene varierer i både størrelse og
innbyggertall, noe som gjør at vi kan se på ulike
utfordringer og muligheter. Det vil danne et godt
utgangspunkt for å utarbeide råd for god og
helsefremmende stedsutvikling som vil komme flere
kommuner til gode, mener daglig leder Vigdis Holm.
Selve innsiktsarbeidet utføres av et fagteam fra
designbyrået Comte Bureau, og resultatene fra
prosjektet presenteres våren 2022.

Sunne kommuner arrangerte i vår et dialogmøte
om levekårsanalyser mellom kommuner og Asplan
Viak, et rådgivende ingeniør- og arkitektfirma.
Asplan Viak jobber med å utforske hvordan vi kan
fremme sosial bærekraft i by- og stedsutvikling, med
levekårsanalyser på grunnkretsnivå som et verktøy.
På møtet fikk kommuner mulighet til å høre mer om
Asplan Viak og deres arbeid med levekårsanalyser,
samt mulighet til å gi innspill til videreutviklingen av
dette arbeidet.
Sekretariatet får jevnlige forespørsel om vi kan
holde forelesninger for studenter, og har i 2021
blant annet undervist for studenter i folkehelse på
Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge
og VID vitenskapelige høyskole. Sekretariatet
tar på seg slike oppdrag for å fremme Sunne
kommuners budskap og nå ut til morgendagens
folkehelsekoordinatorer.

INTERNASJONALT SAMARBEID
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 «Place,
Health, Inequalities & Well-being Working Group» i
perioden 2019-2023. Denne arbeidsgruppen er også
koblet opp mot samarbeidsprosjektet SOSLOKAL.

Startskudd for WHO Healthy Cities’
politiske komité

Styreleder Lene Conradi, ordfører i Asker, er valgt
inn som medlem i WHO Healthy Cities’ politiske
komité for 2021-2025. Komiteens første møte gikk
av stabelen i desember, ledet av regiondirektør for
Europakontoret, Hans P. Kluge. Regiondirektøren
fremhevet særlig Sunne kommuners arbeid med
politikerveiledningen som et godt eksempel på
hvordan vi kan engasjere og
bevisstgjøre politikere.

Nytt «Nordic Network» i
WHO Healthy Cities

Koordinatorene i Norge, Sverige, Danmark, Finland
og England har startet et nordisk nettverk innad i
Healthy Cities-nettverket for å styrke samarbeidet
og informasjonsflyten mellom de nordiske landene.

Nytt samarbeidsprosjekt med det
tsjekkiske Healthy Cities-nettverket

Sunne kommuner er partner på en søknad om
prosjektmidler i samarbeid med det tsjekkiske
Healthy Cities-nettverket. Prosjektet skal vare frem
til 2024 og formålet er å styrke erfaringsutveksling
mellom de to landene innen temaene
ungdomsmedvirkning og politikerinvolvering. Svar
på søknaden er forventet våren 2022.

Samarbeid med vårt danske
søsternettverk Sund Bynetværket

Sunne kommuner har et godt
og veletablert samarbeid med
Sund By-netværket, vårt danske
søsternettverket. I april deltok
sekretariatet og styreleder på
nettverkets 30-års jubileum, og
ga en presentasjon om Sunne
kommuners arbeid. I november
presenterte sekretariatet
politikerveiledningen «Ta vare
på velgerne dine» for det danske
nettverket, som nå skal utarbeide
en dansk versjon av kursopplegget.
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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, samt å aktivt oppsøke potensielle
nye medlemmer.
I 2021 har vi:
•
•
•

Utarbeidet rekrutteringspakke med digital
brosjyre og grafikk, til bruk i sosiale medier og i
direkte henvendelser.
Aktivt formidlet nettverkets arbeid og fordeler av
medlemskap i relevante kommunikasjonskanaler
Kontaktet kommuner og fylkeskommuner som
ennå ikke er medlem, samt holdt presentasjoner
om Sunne kommuner for potensielle
medlemmer og i diverse fora

Vi merket en stor økning i antall henvendelser
vedrørende medlemskap. Totalt fikk nettverket
rekordhøye åtte nye medlemmer i 2021: Aremark,
Steigen, Herøy, Agder, Frogn, Lyngdal, Vinje og Lier.

ØKONOMI

Utdrag fra brosjyren i rekrutteringspakken, som lister
opp 10 gode grunner til å bli med i Sunne kommuner.

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. Nettverket jobber for å øke
grunnstøtten, og hadde i tillegg til å delta på høring
vedrørende Statsbudsjettet møter med Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Organisering
MEDLEMMER

SEKRETARIAT

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 2021 42 medlemmer, hvorav 4
fylkeskommuner og 38 kommuner.

Sunne kommuners sekretariat har i 2021 bestått
av daglig leder Vigdis Holm, organisasjonsrådgiver
Maria Eintveit og kommunikasjonsansvarlig Ingrid
Ovedie Volden. Sekretariatets primære tilholdssted
er på Sentralen i Oslo, som medlem av SoCentral –
Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon.

NETTVERKETS STYRE
Generalforsamlingen valgte i mai 2021 følgende
styre:
•
•
•
•
•
•
•

VEDTEKTER
Sunne kommuners vedtekter ble sist endret under
generalforsamlingen 22. april 2021 og finnes på våre
nettsider.

Lene Conradi, styreleder, Asker kommune
Valgt frem til 2022
Ane Bjørnsgaard, nestleder, Innlandet
fylkeskommune
Valgt frem til 2023
Bent Olav Olsen, styremedlem, Fredrikstad
kommune
Valgt frem til 2023
Marit Nerås Krogsæter, styremedlem, Møre og
Romsdal fylkeskommune
Valgt frem til 2023
Gøran Raade-Andersen, styremedlem, Bodø
kommune
Valgt frem til 2022
Ingvill Dalseg, 1. vara, Oppdal kommune
Valgt frem til 2022
Ranveig Odden, 2. vara, Kristiansand kommune
Valgt frem til 2022

Det sittende styret har i 2021 avholdt 6 styremøter
og ett styreseminar.
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MEDLEMMER I 2021
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Agder
Aremark
Asker
Aurskog-Høland
Austevoll
Bodø
Brønnøy
Båtsfjord
Fjaler
Fredrikstad
Frogn
Gildeskål
Gjøvik
Gran
Grane
Hamarøy
Herøy
Indre Østfold
Innlandet fylkeskommune
Kristiansand
Kvinesdal
Levanger
Lier
Lyngdal
Melhus
Modum
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Nordre Follo kommune
Nærøysund
Oppdal
Rana
Saltdal
Sandnes
Sirdal
Steigen
Ullensvang
Verdal
Vestvågøy
Vinje
Volda
Våler
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Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i,
for alle. Vi er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse
høyt i sin samfunnsplanlegging, og med en helhetlig tilnærming til
helse brenner vi for å styrke den sosiale bærekraften i lokal og regional
utvikling. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

BESØKSADRESSE

KONTAKTINFORMASJON

Sentralen
Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

dagligleder@sunnekommuner.no
Tlf: 41625170

