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VOKSEN OG SUNDHED

Horsens Deklarationen
om Bæredygtighed & Sundhed for Alle



Vision
Med denne deklaration er det Horsens Byråds mål at fremme 
borgernes sundhed gennem en fortsat udvikling af bæredygtige 
lokalsamfund i kommunen     

Værdigrundlag

”Vejen ad hvilken”

Vi bør stræbe efter:

 Sundhed for Alle i alle livets faser med respekt for det 
 enkelte menneske

 Lighed i Sundhed, hvor mennesker skal have lige muligheder 
 for at leve et godt liv under hensyn til fysiske, psykiske, sociale
 og kulturelle forskelligheder

Bæredygtige lokalsamfund udvikles ved:

  At Horsens Kommune lægger hovedvægten på den lokale
 indsats og samarbejder med borgerne gennem dialog

  At borgerne tager et aktivt medansvar for deres egen sundhed og 
 for medvirken i lokale, demokratiske processer

  At Horsens Kommune udvikler og udveksler erfaring og
 viden lokalt, nationalt og internationalt

Byrådet sætter derfor fokus 
på bæredygtige lokalsamfund ved:

  At bæredygtighed og sundhed fortsat sættes øverst på 
 Byrådets dagsorden

  At der skabes rum og rammer for borgernes engagement 
 i eksisterende og nye forpligtende fællesskaber

  At der på tværs af grænser og skel udvikles fælles sprog og 
 fælles forståelse

  At borgerne involveres via demokratiske processer i arbejdet 
 med at skabe bæredygtighed og sundhed

Kommuneplanen for Horsens Kommune, herunder sundhedsplanen, er 
centrale redskaber i gennemførelsen af Horsens Deklarationen. Disse 
planer udmøntes blandt andet i aktionsrettede handle- og sektorplaner.

Nationalt og internationalt vil Horsens Kommune arbejde for Sundhed 
for Alle, Lighed i Sundhed og Bæredygtige Lokalsamfund.
Horsens Kommune vil derudover leve op til sine forpligtelser som 
medlem af WHO’s Healthy Cities Network, Det Nationale Sund By 
Netværk og som WHO Collaborating Centre.

Horsens Byråd 2001

”Sundhed skabes ved at yde omsorg 
for sig selv og andre, ved at tage 
beslutninger og være herre over 
sine livsvilkår - og sikre, at det 
samfund, man lever i, skaber
betingelser, som giver alle
mulighed for at opnå sundhed”

Halfdan Mahler
tidligere generalsekretær for WHO


