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Søknad om medlemskap i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune gir sin tilslutning til målsettinger, prinsipper og strategier i Sunne
kommuner – WHOs norske nettverk, og søker om medlemskap fra 2020.

Vedlegg
1 Strategi for Sunne kommuner
2 Vedtekter for Sunne kommuner
3 Om Sunne kommuner
Bakgrunn for saken
Gildeskål kommune har de siste årene satset sterkt på å styrke sitt folkehelsearbeid. Blant
annet har kommunen inngått forpliktende samarbeid med Nordland fylkeskommune,
opprettet egen folkehelsekoordinatorstilling, samt gjennomført et omfattende oversiktsarbeid
for å oppfylle § 5 i folkehelseloven og plan- og bygningslovens krav om at hensynet til
befolkningens helse blir en del av kommunens planlegging. Kommunens satsing er lagt merke
til i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, som oppfordrer Gildeskål kommune om å
søke om opptak i nettverket.
Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner fra hele landet som setter
folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Sunne kommuner er også en del av
WHOs internasjonale Healthy Cities-nettverk, som har lignende nasjonale nettverk i en rekke
europeiske land. Dette vil være viktig for kommunens arbeid fremover sett i sammenheng
med bærekraftsmålene fra FN og den sosiale bærekraften som folkehelsearbeidet bidrar til.

Folkehelseloven har aktualisert Sunne kommuners posisjon som nasjonalt nettverk, da denne
pålegger både kommuner og fylkeskommuner økt ansvar, og også tydeliggjør behovet for
kunnskapsutvikling og –deling på folkehelsefeltet.
Hva oppnår Gildeskål kommune ved å delta i Sunne kommuner? Nettverket fremhever selv
følgende fordeler ved medlemskap:


Verdifulle møteplasser og et utvidet kollegium
Sunne kommuner skaper arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling både
nasjonalt og internasjonalt. Nettverket er en kobler opp mot organisasjonsliv,
forskningsmiljøer, myndigheter og sosiale entreprenører. Vi igangsetter og bidrar også
med søknadsbistand til bilaterale samarbeid gjennom WHO-nettverket og EU/EØSmidlene.



Kompetanseheving for nøkkelansatte
Nettverket tilbyr gratis kurs som utvikler ulike kompetanser, deltakelse i nasjonale og
internasjonale prosjekter, og i temagrupper som fokuserer på aktuelle satsingsområder
i egen kommune/fylkeskommune. Vi tilbyr rask tilgang til ny viten gjennom
samarbeidet med WHO, myndigheter og andre sentrale aktører på folkehelsefeltet.
Medlemmer får i tillegg rabattert, og i noen tilfeller gratis, adgang til konferanser og
kompetanseutvikling.



Gode tiltak og spennende samarbeidsmuligheter
Våre medlemmer får ofte mulighet til å pilotere ulike tiltak for helse og trivsel, slik som
gratis sykkel-rickshaws for eldre eller nærmiljøtiltak som skaper matglede for barn og
unge.



Påvirke nasjonale myndigheter
Sunne kommuner har jevn dialog med nasjonale myndigheter, og har en stemme som
blir hørt i saker som angår lokalt og regionalt folkehelsearbeid. Vi løfter frem våre
medlemmers perspektiver, og jobber for å bedre rammevilkårene for å forvalte det
ansvaret kommuner og fylkeskommuner er gitt på folkehelsefeltet.



Politisk forankring av folkehelsearbeidet
Vi tilbyr gratis veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar. Politikere
utgjør også nettverkets generalforsamling og er representert i styret.



Et godt omdømme
Medlemskap signaliserer at dere tar folkehelse på alvor. Vi løfter fram historiene og
passer på at omverdenen får vite om det gode arbeidet dere gjør for å skape gode og
helsefremmende lokalsamfunn.

Se vedlegg for ytterligere informasjon om nettverket.
Vurdering:
Folkehelseloven av 2012 gir kommunen et stort ansvar for utvikling av et folkehelsearbeid
med høy kvalitet. Derfor er det viktig at vi som kommune hele tiden etterstreber å forbedre
oss faglig, slik at vi kan legge de rette strategiene i folkehelsearbeidet. I kommunen har vi én
folkehelsekoordinator og ved å delta i et nasjonalt og internasjonalt nettverk, som Sunne
kommuner, kan Gildeskål bli bedre rustet i dette arbeidet og få tilgang til nyttige arenaer for
erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling.
Det er viktig å ha et sektorovergripende perspektiv i folkehelsearbeidet, noe som står sentralt
i Sunne kommuner. Det gjelder både ulike fagsektorer i kommune og fylkeskommune, men

også samarbeid med frivilligheten, sosiale entreprenører og akademia. Medlemskap i Sunne
kommuner vil bidra til kompetanseheving i vår kommune, og ikke minst til profilering og
synliggjøring av det gode arbeidet vi allerede gjør i Gildeskål.
På denne måten vil vi kunne styrke vårt omdømme gjennom fokus på folkehelse, miljø og
bærekraft.
Av våre nabokommuner er både Bodø, Brønnøy, Hamarøy, Rana og Vestvågøy medlemmer i
dette nettverket, i tillegg til Nordland fylkeskommune.
Kostnad og forpliktelser
Den årlige kostnaden for medlemskap er indeksbasert og bestemmes etter en
fordelingsnøkkel på innbyggertall x 1,86 kr. (sats per 2019, justeres årlig etter Deflator).
Kostnaden for Gildeskål kommune vil derfor være rundt kr. 3 700,- pr. år. I tillegg må det
påberegnes noen kostnader i forbindelse med reise til og evt. overnatting på arrangementer,
for eksempel den årlige nettverkssamlingen.
Administrativ kontakt
Folkehelsekoordinator blir Gildeskål kommunes administrative kontakt. Har dermed ansvar
om å ivareta den løpende kontakten med nettverkets sekretariat.
Politisk kontakt
Leder av Levekårsutvalget (LKU) bør være Gildeskål kommunes politiske kontakt i Sunne
kommuner nettverket. Rådmannen mener det er mest hensiktsmessig ettersom LKU sine
saker omhandler faktorer som er viktige for kommunens folkehelsearbeid. På denne måten vil
man få en sterkere forankring på kommunens «vugge til grav»-perspektiv.
Den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for utadrettet informasjon om
nettverket i kommunestyret, råd og utvalg.
Kriterier for medlemskap
- Slutter seg til nettverkets målsetting og strategier gjennom politisk vedtak i
kommunestyret.
- Utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson.
- Betaler den årlige kontingenten.
- deltar på nettverks-samlinger og andre arrangementer i nettverkets regi.
- På den årlige nettverkssamlingen møter minimum én fra administrasjonen og én politiker.
- Informerer om nettverksdeltakelsen på sine nettsider og informerer om sitt
folkehelsearbeid til Sunne kommuners sekretariat
Konklusjon:
Fra 2020 vil det være mulig å dekke kostnader i forbindelse med medlemskap innenfor de
økonomiske rammene til rådmannens stab. I lys av føringene i kommuneplanen om faglig
styrking på folkehelseområdet, samt målsetting om internasjonal deltakelse og samarbeid, vil
vi anbefale at Gildeskål kommune søker om medlemskap fra 2020.

