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Indledning 
I forbindelse med udarbejdelse af en handleplan for implementering af Røgfri generation har der været 
gennemført en bred høringsproces, der bl.a. har involveret Råd, forældrebestyrelser ved daginstitutioner, 
skolebestyrelser ved kommunens folkeskoler, kulturinstitutioner, og foreningslivet. Derudover har 
Magistraten som personaleudvalg bedt MED-organisationen på alle niveauer (Hovedudvalg, Område-MED 
og Lokal-MED) om en udtalelse i forhold til eventuelle ændringer i kommunens rygepolitik.  

I alt er der indkommet 56 høringssvar. 

Nedenfor redegøres der kort for de synspunkter, som høringssvarene giver udtryk for, ud fra to forskellige 
perspektiver. Afslutningsvis opsummeres holdningen til E-cigaretter.   

1. Dilemmaer forbundet med implementering af Røgfri generation
Høringssvarene har forholdt sig til de dilemmaer, der blev drøftet i Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget den 5. november 2018 (pkt. 72).  Nedenfor redegøres for de
synspunkter, som høringssvarene har givet udtryk for relateret til de enkelte dilemmaer.

2. Høringssvar kategoriseret under hhv. borger/bruger/interessent-sporet og medarbejdersporet I
Borger/bruger/interessent sporet har fokus været på indførelse af et røgfrit miljø på
kommunens institutioner og andre steder, hvor borgerne færdes.
I medarbejdersporet har fokus været på holdningen til at indføre røgfri arbejdsdag, herunder om
denne skal begrænses til arbejdspladser, hvor der arbejdes med børn og unge, eller om det skal
gælde alle medarbejdere i Frederiksberg Kommune.

1. Dilemmaer forbundet med implementering af Røgfri generation
A. Bredt eller snævert kommunalt fokus på børn og unges rygning.

Høringssvarene forholder sig generelt kun til rygereglerne i egen institution. De ikke-kommunale institutioner 
udtrykker en tilbageholdenhed i forhold til at være del i første implementeringsbølge, men ønsker at følge 
med den generelle udvikling og løbende tilpasse deres regler til de kommunale institutioner.     

B. Forbudsstrategi eller fokus på kampagner og nudging

Høringssvarene peger på, at hverken strukturelle tiltag eller information, nudging og motiverende arbejde kan 
stå alene. Tværtimod er det initiativer, der understøtter hinanden. Information og motivation kan indarbejdes i 
driftens kerneopgave. Eksempelvis foreslår Tandplejen, at røg bliver et tema, når de har børn og unge til 
undersøgelse.   

C. Fokus på kontrol/opfølgning eller på motiverende adfærd

Høringssvarene er også i forhold til dette spørgsmål relateret til den givne institutions målgruppe, men 
generelt bliver der lagt stor vægt på betydningen af dialog ifm. regelbrud. Systematisk kontrol af 
regeloverholdelse frarådes. Dels fordi det binder ressourcer til en indsats, der ligger udenfor kerneopgaven. 
Dels fordi det vil svække relationen og samarbejdet med borgerne. Derudover fremføres det i et høringssvar, 
at der bør være overensstemmelse mellem regler, muligheden for at håndhæve dem og de sanktioner, som 
eventuelt brud på reglerne medfører.   

Skolerne er generelt positive overfor at sanktionere brud på rygereglerne men pointerer, at sanktionen skal 
være adækvat, ligesom inddragelse af forældrene fremhæves.  Der lægges vægt på, at rygepolitikken ikke 
må medvirke til at ekskludere unge, der i forvejen er i en udsat situation.  
I forhold til ledige voksne, der er på kursus e.l., problematiseres det lovgivningsmæssige grundlag, hvis man 
sanktionerer overtrædelse af institutionens rygepolitik i form af f.eks. bortvisning.      
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D. Kommunal sfære contra borgernes frie ret
Høringssvarene påpeger de særlige forhold, der gør sig gældende for borgere, der modtager hjælp i deres
egen bolig. Her bør der ske en afvejning af hensynet til borgerens ret til at leve, som han eller hun ønsker,
og medarbejderens arbejdsmiljø.

E. Fokus på skoler og daginstitutioner – eller et bredere helhedssyn på Røgfri generation

Som nævnt ovenfor bakker høringssvarene op om arbejdet frem mod en Røgfri Generation og en indsats 
rettet mod børn og unge. Flere høringssvar påpeger dog også, at rygning kun er et ud af flere udfordringer 
blandt sårbare og socialt udsatte unge. Høringssvarene har på den ene side fokus på uligheden i sundhed 
men argumenterer samtidig for, at nogle unge har andre og tungere problemstillinger end rygning, som 
primært skal løses, og at et rygeforbud kan begrænse de unges deltagelse i det pågældende tilbud.   

F. Forholdet mellem ’Røgfri Generation’ og kommunens rygepolitik

Mange af drøftelserne i de lokale MED-udvalg argumenterer for, at der bør være røgfri arbejdsdag, navnlig 
på tilbud rettet mod børn og unge. Flere af svarene argumenterer ud fra et lighedsprincip for, at 
arbejdsforholdene bør være ens på alle kommunale arbejdspladser. Arbejdspladser, der allerede har indført 
røgfri arbejdsdag rapporterer, at det ikke har givet de store problemer. De arbejdspladser, der ønsker at 
fastholde kommunens nuværende rygepolitik, fremhæver typisk, at der kun er få rygere på arbejdspladsen, 
og at rygning ikke er et problem i dagligdagen.   

Hvis der indføres tvungen røgfri arbejdsdag lægges der vægt på, at der er en længere overgangsperiode, og 
at medarbejdere, der ønsker det, kan få hjælp til rygestop.  

På det største institutionsområde vedr. børn og unge, Børne- og ungeområdet, er Område-MED delt i, at 
medarbejderne anbefaler en valgfri model, mens ledelsen anbefaler røgfri arbejdsdag på alle arbejdspladser. 
På Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet anbefaler Område-MED røgfri arbejdsdag, enten på alle 
arbejdspladser eller på arbejdspladser, hvor en stor del af målgruppen er børn og unge.  
Kommunaldirektørområdet anbefaler, at den nuværende rygepolitik fortsætter, hvor den enkelte 
arbejdsplads selv beslutter, om der skal indføres røgfri arbejdsdag. Område-MED i By-, Kultur- og 
Miljøområdet har ikke indgivet høringssvar.  

Hovedudvalget har drøftet implementering af Røgfri generation med særligt fokus på røgfri arbejdsdag.  
Medarbejderrepræsentanterne anbefaler, at der fortsat er valgfrihed for det enkelte MED-udvalg.  
Ledelsesrepræsentanterne anbefaler, at der indføres røgfri arbejdsdag på de arbejdspladser, hvor en stor 
del af målgruppen er børn og unge. Ledelsesrepræsentanterne anbefaler i øvrigt, at røgfri arbejdsdag 
implementeres med et rimeligt varsel på 6 måneder, at implementeringen understøttes af  
vejledningsmateriale til MED-udvalgene, og at der i en overgangsperiode ydes støtte og hjælp til rygestop til 
medarbejderne. Derudover anbefaler ledelsesrepræsentanterne, at røgfri arbejdsdag også gælder 
selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, samt at MED-udvalgene på 
de øvrige institutioner motiveres til at overgå til røgfri arbejdsdag.  
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2. Høringssvar kategoriseret under hhv. borger/bruger/interessent-sporet og
medarbejdersporet

Høringssvar: Initiativer rettet mod borger/bruger/interessent 

Kommunale Råd 

Frederiksberg Udsatteråd hilser en politik om røgfri generation velkommen men efterlyser samtidig en mere 
balanceret tilgang i forhold til de udsatte grupper. Rådet påpeger, at rygning ofte fylder meget i hverdagen for 
denne gruppe borgere, og at der er behov for mere støtte og særligt tilrettelagte skræddersyede forløb ifm. 
rygestop. Rådet opfordrer samtidig til, at rygestoptilbud bør tilbydes der, hvor borgerne opholder sig og lever 
deres hverdag, samt at der er behov for et tæt samarbejde på tværs af forvaltningerne (social og sundhed), 
afdelinger og faggrupper i kommunen, ligesom medarbejderne skal være klædt på til opgaven.  

Handicaprådet finder, at borgere med handicap på Frederiksberg i forhold til rygning er ligestillet med andre 
borgere i kommunen, og at der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe borgere.   

Forældrebestyrelser i dagtilbud 

Børnehuset Dalgas Have, Kufferten, Marthagården, Nyelandsgården, Sankt Markus samt Valhalla har 
indgivet høringssvar. 3 af institutionerne har allerede besluttet, at arbejdstiden skal være røgfri. 2 institutioner 
finder, at de nuværende forhold, hvor medarbejderne må ryge i deres pause, er velfungerende.   

Skolebestyrelser 

Der er indkommet høringssvar fra følgende skoler: Skolen ved Bülowsvej, Skolen ved Duevej, Skolen på La 
Cours Vej, Lindevangsskolen, Skolen på Nyelandsvej, Søndermarksskolen, Skolen ved Søerne, Skolen på 
Grundtvigsvej, Tre Falke Skolen samt Skolen ved Nordens Plads.  

Skolebestyrelsernes høringssvar viser, at der er bred tilslutning til at indføre røgfri skoledag for eleverne, og 
at skolerne er villige til at sanktionere en eventuel overtrædelse af forbuddet. Som sanktionsform peges 
typisk på inddragelse af elevernes ret til at forlade skolens område i skoletiden samt inddragelse af 
forældrene. Samtidig anføres det dog, at det kan være vanskeligt at håndhæve sanktioner i praksis.  

Skolebestyrelserne lægger vægt på forebyggelse, også i skoleregi, samt på dialog med personale, elev- og 
forældregruppen. Desuden problematiseres det, at nogle af de lokale kiosker sælger (stykvise) cigaretter til 
eleverne.  

Flere skolebestyrelsen giver desuden udtryk for, at lærerne og skolens øvrige personale er vigtige 
rollemodeller og anbefaler derfor, at der også indføres røgfri arbejdsdag. Det skal dog bemærkes, at 
personaleforhold ligger udenfor skolebestyrelsernes ressort.  

Voksenområdet 

På voksenområdet er der indkommet høringssvar fra F86, Kursustrappen og Forebyggelsesenheden.  I 
svarene bliver der lagt vægt på, at de i deres arbejde understøtter en sund levevis hos borgerne, men det 
påpeges samtidig, at et eventuelt rygeforbud for borgere kan begrænse deres deltagelse i tilbuddet og 
svække motivation og det relationelle arbejde. Derudover anbefales det, at det undersøges juridisk, hvordan 
en overtrædelse af rygeforbud kan/må sanktioners. Endelig gøres der opmærksom på, at borgere, der f.eks. 
lider af KOL, kan generes af mennesker, der har røget udendørs kort tid forinden, fordi røgpartiklerne bæres 
med ind i tøj og hår, hvilket taler for et totalt rygeforbud.   

Børne- og Ungeområdet 

Ungdomscentret Allégården og ungdomspensionen Jens Jessens Vej oplyser, at beboerne må ryge udenfor 
på matriklen. Allégården anfører, at de har taget en række initiativer for at motivere de unge til at ophøre med 
at ryge, og at et totalt rygeforbud risikerer at hæmme relationsdannelsen og det pædagogiske arbejde med 
de unge.   
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Sundhedstjenesten har allerede en række indsatser i forhold til rygning. Tandplejen anfører i deres 
høringssvar, at rygning fremadrettet vil være et indsatsområde i forbindelse med undersøgelser af børn og 
unge samt undervisning for 7. og 9. klasserne.    
Kultur- og fritidsområdet  

Co:ntact, Frederiksberg Idræts Union, KU.BE, Musikhøjskolen samt Musikforeningen START oplyser alle, at 
der ikke må ryges inde i bygningerne, og at der er etableret rygezoner udenfor, hvilket man ønsker at 
bibeholde. Der argumenteres bl.a. for, at rygerne ellers vil trække ud på det offentlige areal, hvilket kan være 
til gene for naboerne. KU.BE anfører desuden, at det med deres store udendørsarealer vil være 
ressourcekrævende at håndhæve et rygeforbud udenfor. Derudover anbefaler flere, at der arbejdes med 
nudging fremfor regler og sanktionering.   

Høringssvar: Røgfri arbejdsdag for medarbejderne 
I regi af Hovedudvalget er MED-udvalgene blevet anmodet om at give høringssvar i forhold til 
kommunens rygepolitik. MED-udvalgene blev bedt om at forholde sig til, hvilken af følgende 3 modeller, de 
vil anbefale: 

1) Valgfri ordning (som i dag)
2) Røgfri arbejdsdag på alle arbejdspladser, hvor en stor del af målgruppen er børn og unge
3) Røgfri arbejdsdag for alle ansatte i hele kommunen

Hovedudvalget har drøftet implementering af Røgfri generation med særligt fokus på røgfri arbejdsdag.  
Medarbejderrepræsentanterne anbefaler, at der fortsat er valgfrihed for det enkelte MED-udvalg. 
Medarbejderne bemærker i øvrigt, at på arbejdspladser, hvor en stor del af målgruppen er børn og unge, 
ryger medarbejderne udelukkende på steder, hvor børnene/de unge ikke kan se det.  
Ledelsesrepræsentanterne anbefaler, at der indføres røgfri arbejdsdag på de arbejdspladser, hvor en stor 
del af målgruppen er børn og unge. Ledelsesrepræsentanterne anbefaler i øvrigt, at røgfri arbejdsdag 
implementeres med et rimeligt varsel på 6 måneder, at implementeringen understøttes af  
vejledningsmateriale til MED-udvalgene, og at der i en overgangsperiode ydes støtte og hjælp til rygestop til 
medarbejderne. Derudover anbefaler ledelsesrepræsentanterne, at røgfri arbejdsdag også gælder 
selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, samt at MED-udvalgene på 
de øvrige institutioner motiveres til at overgå til røgfri arbejdsdag.  

Der er indkommet 15 høringssvar fra MED-udvalg på børneområdet. (Børne- og Ungeområdets MED-udvalg 
(område-MED), skolen på Duevej, Ny hollænderskolen, Skolen på La Cours Vej, Skolen på Grundtvigsvej, 
skolen på Bülowsvej, Frederiksberg Lærerforening, Børnehuset Frydendalsvej, Socialtilsynet Hovedstaden 
Børne- og Ungeområdets Lokal-MED (Rådhuset), Sundhedsplejens MED-udvalg samt Tandplejens 
MEDudvalg.)  

Medarbejderrepræsentanterne i Børne- og Ungeområdets MED-udvalg (Område-MED) ønsker at fastholde 
den nuværende ordning, hvor MED-udvalget på den enkelte arbejdsplads træffer beslutningen. 
Ledelsesrepræsentanterne støtter, at der indføres røgfri arbejdsplads i hele Frederiksberg Kommune.   

Uenigheden afspejler sig i svarene fra Lokal-MED, der fordeler sig imellem de tre modeller. Flere MEDudvalg 
anfører, at der bør gælde samme regler for alle ansatte i Frederiksberg Kommune, og at indførelse af røgfri 
arbejdstid bør ske med et passende varsel.    

Frederiksberg Lærerforening anbefaler i deres høringssvar, at den nuværende (valgfri) ordning fortsætter 
med henvisning til, at arbejdet i kommunen er af så forskellig karakter, at lokale tilpasninger er nødvendige. 

Fire  MED-udvalg i regi af By-, Kultur- og Miljøområdet har indgivet høringssvar. (KU.BE lokal MED, Kultur 
og Fritid Lokal MED, Frederiksberg, gartner og vej & Renovation Lokal MED samt Vej, Park og Miljø Lokal 
MED). 3 af disse ønsker, at den nuværende valgfri ordning fastholdes. I det fjerde MED-udvalg har man ikke 
kunne opnå enighed om hvilken model, man vil anbefale. Der er dog enighed om, at der bør være 
ensrettede regler på tværs af kommunen.   

På Kommunaldirektørens område er der indkommet høringssvar fra område-MED samt IT og Digitalisering. 
KDO område-MED anbefaler, at den valgfri ordning fortsætter, hvorimod IT og Digitalisering er delt på 
spørgsmålet.   
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Indenfor Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet er der indkommet 6 høringssvar (Område MED  
SSA, Forebyggelsesområdets lokale MED-udvalg, Lokal MED Socialafdelingen – Myndighed, Lokal MED 
F86, Lokal MED Plejeboligerne Østervang samt Lokal MED Kastanjehaven). SSA Område MED anbefaler, 
at der enten indføres røgfri arbejdsdag på alle arbejdspladser, hvor en stor del af målgruppen er børn og 
unge, eller at der indføres røgfri arbejdsdag for alle ansatte i hele kommunen. Område MED anfører bl.a., at 
det vil være unaturligt, hvis der på nogle institutioner indføres rygeforbud for borgerne samtidig med, at 
medarbejderne, som er i kontakt med borgerne, må ryge. Høringssvaret indeholder desuden en række 
anbefalinger ifm. den nuværende ordning med valgfrihed, baseret på områdets erfaringer med indførelse af 
røgfri arbejdsdag, som naturligt kan indgå i det videre arbejde. De lokale MED er delt mellem enten at 
anbefale, at den valgfrie ordning videreføres, eller at røgfri arbejdsdag indføres over hele kommunen.     

Overgangsperiode 
Høringssvarene på tværs af kommunen peger på, at såfremt der indføres røgfri arbejdsdag, bør der 
etableres en overgangsperiode på mindst 6 måneder, der understøttes af indsatser, der hjælper og 
motiverer medarbejdere, der ønsker det, til rygestop (kurser, nikotintyggegummi etc.)  

E-cigaretter
I forbindelse med høringerne er der spurgt til holdningen til E-cigaretter. Alle, der har svaret, betragter 
Ecigaretter på lige fod med almindelig tobak, hvilket også er i overensstemmelse med kommunens 
nuværende rygepolitik.   



Høringssvar vedrørende røgfri 

generation 

Kære Torben Lauren 

31. januar 2019

Saasbeh.:MDP 

J.nr.: 00.00.00-P35-1-18

Frederiksberg Udsatteråd 

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for, at vi er inviteret til at afgive høringen 

vedrørende røgfri generation/ryge politik. 

Det er velkendt at socialt udsatte borgere, herunder misbrugere, hjemløse og mennesker med 

sindslidelser, har en betydelig dårligere sundhedstilstand end den gennemsnitlige befolkning. Rygning er 

særligt udbredt blandt socialt udsatte, og rygningens skadevirkninger slår derfor stærkt igennem for 

denne gruppe. I Sundheds- og sygelighedsundersøgelse blandt socialt udsatte (SUSY UDSAT 2017) 

fremgår det, at en markant større andel af udsatte borgere ryger dagligt - over 70 % i alle grupper af 

socialt udsatte. Mange er storrygere og flere udsatte borgere ønsker, på lige fod med andre, at kvitte 

rygning eller nedsætte forbruget. 

Udsatterådet hilser derfor en politik om en røgfri generation velkommen. Den indeholder mange fine 

intentioner om en generel forebyggelse i miljøerne, hvor de unge færdes, herunder indsatser på skoler, 

uddannelser osv. Udsatterådet opfordrer imidlertid til, at der anvendes en mere balanceret tilgang i 

forhold til de udsatte grupper, hvor vi også ser yngre borgere. 

Det vil i praksis sige, at der tages hensyn til de særlige omstændigheder, der er gældende for udsatte 

borgere, hvor rygning generelt fylder meget i hverdagen og hvor egenomsorgen ofte er nedsat. Fordi 

socialt udsatte ofte er mere afhængige af nikotin end andre, og har flere svære udfordringer i livet, har de 

som regel brug for mere støtte og særligt tilrettelagte skræddersyede tilbud. 

Udsatte borgere som opholder sig på væresteder, herberger og botilbud på Frederiksberg bliver allerede 

mødt af indsatser, der skal skabe røgfri rammer. Medarbejderne har røgfri arbejdstid og der er 

udarbejdet retningslinjer for den enkelte borger vedr. udluftning osv. inden hjemmebesøg, sådan at der 

er røgfrit ved besøg. Tobaksforebyggelse indgår således som en del af en daglig praksis- og det bør 

også fremadrettet være et prioriteret område. 

Mange udsatte borgere som ønsker at kvitte tobakken, har svært ved at holde op med at ryge og 

opsøger sjældent selv kommunens røgfri tilbud. Udsatterådet anser det derfor som vigtigt at målrette 

konkrete indsatser under initiativet "En røgfri generation" til også at omfatte de boligsociale områder, 

medarbejdere på væresteder og andre opholdssteder, sådan at de aktivt kan forsøge at motivere socialt 

udsatte borgere til at droppe tobakken, særligt den yngre del af målgruppen. 

Hvis vi skal gøre op med uligheden i sundhed, skal Frederiksberg kommune derfor blive bedre til at få 

mange af de gode tilbud som tilbydes, herunder rygestoptilbud, ud til de udsatte borgere, der hvor de 

opholder sig og lever deres hverdag. En vellykket indsats med tobaksforebyggelse kræver således et 
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forstærket og tæt samarbejde på tværs af forvaltninger (social og sundhed), afdelinger og faggrupper i 

kommunen. Ligesom medarbejderne skal være klædt på til opgaven og modtage relevant 

kompetenceudvikling til at målrette røgfri tilbud til Udsatterådets målgruppe af borgere. 

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter. 

Michael Brautsch 

Formand for Frederiksberg Udsatteråd 
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Handicapråd

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende røgfri generation på Frederiksberg - Rygepolitik 
med det meget omfattende materiale fra Vidensrådet for forebyggelse og KL. 

"Indsatsen mod rygning er dilemmafyldt, og inden retningslinjer for Frederiksberg Kommune bliver fastlagt, ønskes der input fra en række 
forskellige høringsparter, herunder Handicaprådet. "Og" ... ønskes det i forbindelse med høringen oplyst, om der er særlige forhold, der gør 
sig gældende for borgere med et handicap, såfremt muligheden for at ryge bliver begræ nset i Frederiksberg Kom mune." 

Det var dog en gevaldig opgave at blive sat på!! 

Kræftens Bekæmpelse har gennem masser af år lagt stor vægt på at advare om følgerne af rygning. Der er i årenes løb udarbejdet 
adskillige rapporter. Kls vedlagte rapport om forebyggelse og Folketingets lovgivning om priser, salg og alder er så gennemarbejdede og 
gennemdiskuterede, at der næppe kan siges flere kloge eller nye ord om børns, unges og voksnes rygevaner. 

Handicaprådets brugerrepræsentanter har været i tænkeboks og er nået til den konklusion, at borgere med handicap på Frederiksberg 
på lige præcis dette område må siges at være helt ligestillede med andre borgere i kommunen, og at der således ikke er særlige forhold, 
der gør sig gældende for denne gruppe borgere. 

Susanne Tarp 

Formand 

Handicaprådet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 3821 2113 
http://www. Frederiksberg .dk/handic a praad 
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 Børnehuset Dalgashave 

Bestyrelsen i Børnehuset går ind for, at der er en valgfri ordning, som der er nu. (at man kan vælge at ryge i sin pause udenfor 
matriklen, hvis det ikke er til gene for nogen) 

Vi mener dog godt at man kan lave en beslutning om, at man på et givent tidspunkt ud i fremtiden vil have røgfri arbejdspladser i 
hele kommunen. 

Vi mener at horisonten skal være tilpas til at alle medarbejdere har tid til at omstille sig, og at der skal tilbydes hjælp i form af 
rygestopkurser, hvis der er behov for det. 

Vi sidestiller almindelige cigaretter med e-cigaretter, da det er signalet over for børnene og de unge, der er det primære argument. 

Venlig hilsen 

Daginstitutionsleder 
Solveig Jungdal 

Børnehuset Dalgashave 
Dalgashave 20-22 
2000 Frederiksberg 
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07-02-2019

Høringssvar fra, Børnehuset Kuffertens bestyrelse: 

Høring om røgfri generation/rygepolitik, Kuffertens bestyrelse byder initiativet om 

røgfri generation velkommen. Bestyrelsen har som sådanne ingen forslag til 

justeringer. Der er enighed om at give opbakning til initiativer. 

Det kan desuden oplyses at Kuffertens medarbejder, der er Rygerne har i 

samarbejde med Kuffertens MED-udvalg drøftet, hvorledes vi kan nå frem til 100% 

røgfri arbejdstid. Beslutningen medfører, at Kuffertens er fuldstændig røgfri i 

arbejdstiden pr. 1. marts 2019. Der må altså heller ikke ryges i personalets pause. 

Processen har være i gang over 3 mdr. hvor den røgfri arbejdstid langsom er øget 

frem til marts 2019. 

På Vegne af Kuffertens bestyrelse 

Tonie Hansen 

Leder af Kufferten. 
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Børnehuset Marthagården 

Vi har her i Børnehuset Marthagården på vores MED-UDVALGS møde den 25.1.2019, her i huset, talt om 
røgfri generation/ rygepol itik og er kommet frem til følgende: 

Med møde fredag d. 25.1.2019 

MED- UDVALGET, besluttede at de regler der er her i Børnehuset Marthagården, hvor rygerne må gå ud (uden for institutionens matrikel) 
i deres pause og ryge, skal forsætte. De skal være opmærksomme på at vaske hænder og skylle mund, så de ikke lugter af røg. 

Den 4.2.2019 havde vi det oppe på vores forældrebestyrelsesmøde og de kom frem til nedenstående 

Referat af Forældrebestyrelsesmøde mandag d. 4. 2.2019 

I. Høring omkring 1ygepolitik.

Forældrebestyre/sen støtter op om den nuværende 1ygepolitik, hvor personalet må gå ud i deres spisepause og 1yge. 
Ordningen jimgerer godt nu. På sigt tror forældrene, at udviklingen i samjimdet medfører, at Marthagården bliver 
en røg/i-i arbejdsplads. 

�AKONISSESTIFTELSEN 

Lone Lykke Olsen 

Souschef 

Børnehuset Marthagården 

Peter Bangs Vej 10-12, 

DK-2000 Frederiksberg 

I lol@diakonissen.dk 

+45 38384341 mobil 60111787 

www.ma rtha ga arden.diakonissestiftelsen.dk 
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Høring om røgfri generation / rygepolitik 
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Frederiksberg den 6.dece111bcr :2018 

Bestyrelsen i Nyelandsgården, syntes ikke at børn skal udsættes for røgpartikler, ligesom de ikke vil 

have at børnene kan se ansatte i Frederiksberg kommune ryge. Dette gælder ikke kun personale 

ansat ved daginstitutioner og skoler, men også hjemmepleje, rådhusansatte mm, som børnene møder 

rundt omkring i byen, når de er på tur med daginstitution el. skole. 

I Nyelandsgården har man siden I .august ikke måtte ryge i arbejdstiden, idet man ikke må forlade 

matriklen. Dette ønsker bestyrelsen at fastholde. 

Bestyrelsen syntes generelt, at der burde være total rygeforbud i arbejdstiden, i hele Frederiksberg 

kommune. Hvis man lokalt har aftalt, at der kan "flexes" ud for at ryge, skal denne rygning foregå 

væk fra kommunale bygninger. Især foran rådhuset, opleves mange rygende ansatte, når man 

kommer der som familie. 

På bestyrelsens vegne.\ 
i I I! •1 ·" li !,,,, 1 ·· ,1 

/(_; e c:�,V�if (__.,lh·/1,i;�, l· dø 

Aslaug Clemmensen Glad 

F01mand 
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Vores bestyrelser har ikke nogen kommentarer til rygepolitikken, Vi afventer spændt hvad der skal på Med møder og i kommunen i øvrigt

Jens fra 5kt Markus Børnehus. 
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Frederiksberg O 1.02.2019 

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Valhalla 

vedrørende Røgfri generation 

Valhallas forældrebestyrelse har noteret sig, at der ligger en række mål til grund for indføring af 

indsatser for en røgfri generation: 

• At færre børn og unge begynder at ryge
• At der skal arbejdes hen imod at skabe røgfri rammer, hvor børn og unge færdes
• At understøtte røgfri miljøer generelt i kommunen, forebygge rygestart samt støtte røgfri

arbejdstid
• At vi i år 2030 vil se den første røgfri generation.

Bestyrelsen mener, at det er spændende og fornuftige mål for en røgfri generation, som vi bakker op 

0111. 

I Børnehuset Valhalla må personalet kun ryge i deres frokostpause, og rygning foregår udenfor 

matriklen. Dette mener vi er dækkende i forhold til at sikre vores børn en røgfri hverdag i 

institutionen. 

Vi glæder os over, at kommunen har fokus på at sænke antallet af unge der ryger. 

Bedste hilsner, 

Freja Bange Nyboe 

Formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Valhalla 
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Skolen ved Bi.ilowsvej 

Den 23. januar 2019 

Høringssvar vedr. rygepolitikken til skolebestyrelsesmøde 11/01 - 2019 

1. Hvordan stiller I jer til indførsel af en røgfri skoledag for såvel elever som

medarbejdere? (dvs. at 

der hverken må ryges på eller udenfor skolens matrikel indenfor rammerne af 

skoledagen) 

Elever: 

Skolebestyrelsen anbefaler en røgfri skoledag for alle elever -

dvs. at der hverken må ryges på eller udenfor skolens matrikel indenfor rammerne af 

skoledagen. 

Medarbejdere: 

Skolebestyrelsen anbefaler, at retningslinjerne i de personalepolitiske værdier i Frede

riksberg Kommune er gældende for alle skolens medarbejdere, så der under ingen om

stændigheder kan ryges foran børnene på eller udenfor matriklen indenfor skoledagens 

rammer. 

2. Hvordan stiller I jer til sanktioner overfor elever, som overtræder forbuddet

mod rygning i løbet af 

skoledagen? Herunder fx sanktion i form af inddragelse af tilladelse til at forla

de skolen i løbet af 

dagen. 

Skolebestyrelsen stiller sig positiv overfor sanktioner mod rygning for børnene, mod at 

disse tilpasses til graden af overtrædelsen. Dette kunne bl.a. være kontakt til forældre

ne, inddragelse af udetilladelse, barnet sættes under tilsyn i pauser m.m. 
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3. Hvordan foreslår I, at man på skoleniveau arbejder med rygeproblematikken

i forhold til elever 

og medarbejdere? 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre i elevråd og MED udvalg med ud

formningen af en lokal og mere konkret rygepolitik, der fremlægges for skolebestyrelsen 

i indeværende skoleår mhp. endelig godkendelse. 

Venlig hilsen 

Skolebestyrelsesformand 

Morten Almlund 
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Skolen ved Duevej 

Høringssvar vedr. røgfri generation 

Tak for høringen af 28.11.2018 om indsatsen fra Frederiksberg Kommune om 

en røgfri generation. 

Vi har i Skolebestyrelsen drøftet høringen den 18.12.18 og 29.01.19 og 

har følgende bemærkninger i forhold til de tre spørgsmål: 

Vedr. spørgsmål 1. 

Skolebestyrelsen anbefaler en røgfri skoledag for eleverne. 

Vedr. spørgsmål 2. 

Skolen vil indskrive forbuddet om rygning i skolens ordensregler. 

Udetilladelsen, som kan gives fra 7.- 9. klasse ændres, så det af den også 

fremgår, at eleverne ikke må ryge i skoletiden. I tilfælde af overtrædelse 

af forbuddet, vil skoleledelsen inddrage udetilladelse og orientere foræl

drene. 

Idet en udetilladelse skal underskrives af forældrene, sanktionerer de at 

en overtrædelse af rygeforbuddet indebærer inddragelse af udetilladelse. 

Vedr. spørgsmål 3. 

Skolebestyrelsen anbefaler: 

• at Frederiksberg Kommune tilbyder rygestopkursus for de elever,

som ryger

• at Frederiksberg Kommune sender information ud om røgfri gene

ration til alle forældre i kommunen

• at medarbejdere fra forebyggelsessekretariatet holder workshops

og temamøder med eleverne.

• at Frederiksberg Kommune gør en indsats for at begrænse salget

af tobak til børn og unge. Stikprøver i kvarteret omkring Skolen på

Duevej viser, at det er for nemt for børn og unge at købe tobak på

trods af aldersgrænsen for køb af tobak.

Med venlig hilsen 

Kenn Skau Fischer 
Formand for skolebestyrelsen 

Niels Christophersen 
Skoleinspektør 

8. februar 2019 

Skolen på Duevej 

Duevej 63 

2000 Frederiksberg 

www.frb-du.dk 

Telefon: 38 21 06 40 

skolenduevej@ 

li t!Ut!I ik,,i.Je, y .uk 
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Frederiksberg, 25. januar 2019 

Høringssvar vedr. "Røgfri generation" 

Skolebestyrelsen ved Skolen på la Cours Vej støtter op om ønsket om røgfrie generationer, 
men mener ikke, at den besk.revne vej er den, der bør benyttes. Skolebestyrelsen tænker ikke, 
at de principper, der er besk.revet i oplægget, er den rigtige metode, da forbud og kontrol 
næppe er vejen frem. Endvidere vil indførsel af de foreslåede sanktioner med inddragelse af 

udetilladelser være særdeles vanskelige at håndhæve i praksis. 

Skolebestyrelsen vil gerne arbejde på, at der gøres mere ud af det forebyggende arbejde og 
bl.a. indføre faste tilbagevende punkter på forældremøder i 6. og 7.klasse, så forældrene dels 
er orienteret og dels kan lave interne aftaler i forældregruppen om holdningen til rygning. 

Vi ser endelig meget positivt på iværksættelse af andre tiltag for at fremme røgfri generation, 

fx kampagner til forældre og dialog med erhvervslivet, især de lokale kiosker, der flere steder 
sælger cigaretter stykvis. 

Skolebestyrelsen ønsker at fortsætte med skolens nuværende praksis i forhold til elevernes 
muligheder for at have "udetilladelser", og skolens balancering i forhold til de forholdsvis få 
medarbejdere der ryger, håndteres uden problemer. 

Venlig hilsen 

Skolebestyrelsen 
Skolen på la Cours Vej 
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Lindevangskolen 

Li ndevangskole11 29. januar 2019.

Høring vedr. Røgfri generation 

Skolebestyrelsen har drøftet forslaget til røgfri generation. Vi bakker op om forslaget, da vi mener 
at det er et naturligt skridt på vejen mod en røgfri generation. 

Vi mener, at dialog er den rigtige vej i forhold til eleverne, men at det bør være muligt som sanktion 
at inddrage de store elevers udgangstilladelse, såfremt dialog ikke afhjælper problemet. Det er en 
rimelig sanktion, idet vi i øvrigt bemærker, at vi ikke oplever problemer med rygning på 
Lindevangskolens matrikel. Vi forudsætter, at hjemmet altid bliver orienteret - som vi allerede gør 
på Lindevangskolen i dag - hvis det konstateres, at en elev ryger. 

Vi har ikke nogen kommentarer til det tredje spørgsmål, idet vi ikke oplever rygning blandt eleverne 
som et stort problem på Lindevangskolen. 
Derudover har vi følgende opmærksomhedspunkter, som vi mener undervisningsudvalget og 
magistraten bør klarlægge inden forslaget vedtages: 

Det skal afgrænses tydeligt, hvad der menes med en arbejdsdag, dvs. hvornår en ansat er 

omfattet af forslaget. Lærere kan eksempelvis have forberedelsestid hjemme, og trods 

vores opbakning til forslaget mener vi ikke, at Frederiksberg kan forbyde lærere at ryge i 

eget hjem. 

Det må aldrig være en særskilt opgave eller et ansvar for ansatte at opspore elever, der 

ryger i skoletiden, men udelukkende tale om, at de ansatte griber ind, hvis de tilfældigt 

opdager det. 

Katrine Lester 
Formand for skolebestyrelsen 
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Skolen på Nyelandsvej 

Høring om røgfri generation I rygepolitik 

Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej har behandlet ønsket om en røgfri generation på 2 på 
hinanden følgende møder. 

Det er svært at finde argumenter, der taler imod ønsket om en røgfri generation/ røgfri skole og 
arbejdsplads. 

1. Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej vil gerne bakke op om en røgfriskoledag for eleverne.

Der er dog det dilemma, at de større elever fra 7. klasse har lov til at forlade skolen - og dette giver 
mulighed for at eleverne går uden for matriklen og ryger der. 

Skolen er meget opmærksom på at hvis dette sker og det bliver observeret - så bliver hjemmet 

kontaktet. Eleven får dette at vide. 

Vi er også opmærksomme på, at hvis eleverne alligevel ryger (og dette ofte med deres forældres 

samtykke) - skal det ikke ske så de er synlige fra skolens arealer. 

Det samme gør sig naturligvis også gældende for personalet. Det påtales, hvis rygningen sker. Hvor 

den er synlig for eleverne. 

Dilemaet er at dette ikke alene får børn og voksne til at stoppe med at ryge. 

Hvis skoledagen/arbejdsdagen skal gøres total røgfri - kræver det både en længerevarende indsats 

- og et klart regelsæt, som er kendt af alle - og som håndhæves.

2. Hvis man ønsker et totalt rygeforbud, kan dette kun håndhæves, hvis der er sanktioner, der står

mål med forseelsen.

SB kan ikke entydigt tilslutte sig en enkelt opfattelse. 

3. Skolen på Nyelandsvej har allerede drøfte skolen rygepolitik inden denne henvendelse - der er

nedsat en gruppe, der inspireret af Københavns Kommunes, skal lave en handleplan for hvordan vi
arbejder med alle involverede parter (forældre - elever - medarbejdere - ledelse - SB) og får skabt

en holdningsændring til rygning og forståelse for farligheden ved rygning.

Det ville klæde Frederiksberg kommune at tage tilsvarende initiativ. 

På Skolebestyrelsens vegne 

Peter Rene Christensen 

Skoleleder 
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Søndermarksskolen 

Frederiksberg, 07.02.19 

Tre svar fra skolebestyrelsen: 

1. 

Skolebestyrelsen på Søndermarkskolen bakker op om forslaget med at gøre skolerne på Frederiksberg 

totalt røgfri i tilstedeværelses- og arbejdstiden. Både lærere, pædagoger og administrativt personale er 

vigtige rollemodeller for eleverne. Skolebestyrelsen på Søndermarkskolen er enige om at gøre alt, hvad 

der er muligt, for at nedbringe antallet af tobaksrygende børn og unge. 

Dog mener medarbejderrepræsentanterne, at skolebestyrelsen ikke skal udtale sig om personaleforhold 

om hvorvidt medarbejderne må ryge i arbejdstiden eller ej. 

2. 

Der bør være konsekvenser for overtrædelse af fælles regler. En eventuelt overtrædelse skal 

skoleledelsen håndtere. En ide kunne være at inddrage tilladelsen til at forlade skolen i løbet af dagen, 

og for de ansattes vedkommende kunne det i gentagelsestilfælde være opsigelsesgrund. 

3. 

Vi vil opfordre til, at Frederiksberg Kommune tilbyder alle, både ansatte og elever, gratis rygestopkurser. 

Endvidere bør der i undervisningen informeres om rygningens konsekvenser, både sundhedsmæssigt, 

økonomisk og samfundsmæssigt. Relevant undervisningsmateriale skal tilbydes, så Søndermarkskolen er 

klædt godt på til at varetage denne opgave. 

Der kan være særlige udfordringer og særlige dilemmafyldte forhold vedrørende indførslen af en røgfri 

skoledag. Et dilemma kan være, at de ansatte anser det som et indgreb i deres personlige frihed hvor og 

hvornår de må ryge. Som forældre oplever vi imidlertid, at når skolens personale står tæt ved skolens 

matrikel og åbenlyst ryger, sender det et helt forkert signal til børnene, der ser det. Vi 

forældrerepræsentanter bakker op om, at skolens ansatte er naturlige rollemodeller, som skal gå foran 

og vise vejen til den sunde livsstil. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Trine Flæng 

SØNDERMARKSKOLEN 

FREDERIKSBERG 

Hoffmeyersvej 32, 2000 Frederiksberg Tlf.: 3821 0950 E-mail: sondermarkskolen@frederiksberg.dk 
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Skolen ved Søerne d. 17. januar 2019 

Høringssvar vedr. røgfri generation / rygepolitik 

Skolebestyrelsen har på sit møde d. 15. januar drø�et indsatsen for at skabe en røgfri generation og 
har flg. svar på høringsspørgsmålene: 

1. 
Hvordan stiller I jer til indførelse af en røgfri skoledag for s!Jvel elever som medarbejdere? (Dvs. at 
der ikke m§ ryges p§ eller udenfor skolens matrikel indenfor rammerne af skoledagen). 

Skolebestyrelsen går klart ind for røgfri skoledag for både elever og medarbejdere snarest muligt. 

2. 

Hvordan stiller I jer til sanktioner overfor elever, som overtræder forbuddet mod rygning i løbet af 
skoledagen? Herunder fx sanktion i form af inddrage/se af tilladelse til at forlade skolen i løbet af 
dagen. 

Røgfri skoledag har en væsentlig signalværdi. Der skal være fokus på oplysning og dialog, og det er 
vigtigt at der bliver tilbud om rygestop til både elever og personale. Der skal arbejdes med kulturen, 
så det bliver 'usmart' at ryge. Det skal ikke forventes, at medarbejdere og ledelse decideret kan 
være opsøgende ift. overtrædelse af et kommende rygeforbud. Men der skal naturligvis reageres på 

den rygning der opdages - i første omgang via dialog, hvorefter der i fornødent omfang kan følges 
op med sanktioner. Disse sanktioner skal håndteres på skoleniveau i dialog med elevrådet. 

3. 
Hvordan foresl!Jr I, at man p§ sk/eniveau arbejder med rygeproblematikken ift. elever og 
medarbejdere 

Der skal være dialog med elevrådet og eleverne i udskolingen. 

Der ønskes en centralt finansieret kommunal kampagne med tilbud om rygestop. 
Det er desuden vigtigt med information til og inddragelse af såvel personalegrupper som forældre. 

Øvrige bemærkninger 

Der skal være klarhed i politikken ift. snus og e-cigaretter, da forbuddet også skal gælde disse ting. 

Skolebestyrelsen ønsker en kommunalt finansieret kampagne for 'røgfri skoledag' og tilbud om 
rygestop. 

Skolen ved Søerne · Niels Ebbesens Vej 10 · 1911 Frederiksberg C 

Tlf 3821 0150 · Fax 3821 0149 · skolenvedsoerne@frederiksberg.dk • www.skolenvedsoerne.dk 

SKOLEN 

ved 

SØERNE 

li ' 

li 

Skolebestyrelsen opfordrer lokalt såvel elevråd som MED-udvalg til at komme med en indstilling til, 
hvordan der arbejdes med den røgfri skoledag. 

Venlig hilsen 

Nina Schøller Larsen 
Skolebestyrelsesformand 

Annemette Steffensen 
Skoleleder 
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Skolen på Grundtvigsvej 

29. januar 2019

Høringssvar om røgfri generation/ rygepolitik 

Skolebestyrelsen har behandlet forvaltningens høring om røgfri generation og rygepolitik på møde mandag 

den 28. januar 2019. 

Skolebestyrelsen ser med bekymring på at der et stigende antal unge rygere mellem 16-24 år. Men 

bestyrelsen konstaterer samtidig at vores skole allerede i dag er et røgfrit miljø for elever og medarbejdere, 

da der ikke må ryges på matriklen. Skolens elever må aktuelt ikke forlade skolens arealer i skoletiden, så der 

er ingen elever der ryger i skoletiden. Nye regler om tilladelse til at forlade skolen forventes at træde i kraft 

næste skoleår, hvorfor spørgsmålet alligevel er relevant. 

Skolebestyre/sen støtter at der indføres en røgfri skoledag for elever såvel som medarbejdere. På opfordring 

fra skolens personale opfordrer bestyrelsen, at forslaget ud bredes, så ikke kun lærere og pædagoger men alle 

kommunalt ansatte får en røgfri arbejdsdag. Kravet bør følges af passende tiltag som f.eks. tilbud om 

rygestopkurser og lignende der kan fremme godt arbejdsmiljø og en sund livsstil for medarbejdere. 

Skolen er indstillet på at påtage sig den ekstra opgave at påtale evt. overtræde/ser af rygeforbuddet, 

herunder at indføre sanktioner som inddrage/se af tillade/se til at forlade skolen. Skolen vil finde det naturligt 

at hjemmet inddrages ved overtrædelse af forbuddet. Det er vores opfattelse at årsagerne til tidlig rygestart 

skal findes udenfor skolens rammer der allerede i dag tilbyder et røgfrit miljø. Derfor er det også naturligt at 

inddrage barnets forældre. 

Skolebestyrelsen støtter ikke at der indføres obligatoriske forebyggende aktiviteter om rygning i skolen. 

Kommunen skal fortsat tilbyde og udvikle den forebyggende indsats om rusmidler gerne indenfor rammerne 

af SSP-samarbejdet. Nye frivillige undervisningstilbud er velkomne, men det skal fortsat være skolen de lokalt 

beslutter indsats og omfang efter behov og afpasset de øvrige aktiviteter på skolen. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Mette Nelund 

Formand 
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FREDERIKSBERG 

Tre Falke Skolen 
K O ;\.·. :'-.'. U i'i C 

Høringssvar vedr. Røgfri Generation/rygepolitik 
6. februar 2019

Ad 1) 

Der er generel opbakning til at hverken elever eller medarbejder kan ryge på skolens matrikel og uden for 
skolens område indenfor rammerne af skoledagen. 

Ad 2) 
Dialog om sanktionsmuligheder over for elever vil iværksættes i det tilfælde, ar ovenstående bliver en 
realitet. Og ellers er udgangspunktet, som i dag, at elever der ryger bliver sat til samtale med skolens leder, 
hjemmet kontaktes, eleven sendes hjem efter aftale med hjemmet og møde afholdes for at sætte en ønsket 
indsats i værk for eleven. 

AD 3) 
Vi foreslår, med udgangspunkt i, at alle på skolen tager ansvar for at vi skal være en del af et 
røgfrit samfund, skal have en vedvarende dialog med afsæt i nedskrevne politikker i MED, 
personale-, elev-, og forældregruppe. 

T: 3821 0440 
Tre Falke Skolen 

Sønderjyllands Alle 4 

2000 Frederiksberg 

E: trefalkeskolen@frederiksberg.dk 

W: trefalkeskolen.skoleintra.dk 
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Skolen ved Nordens Plads 

På Skolen ved Nordens Plads' bestyrelses1mde den 6.12.2018 besluttede bestyrelsen at indstille skolen til at være røgfii og lader det op til personalet 
at bestemn: eventuelle sanktioner. Bestyrelsen sørger for at hø1ing;svaret tages op i elevrådet. 

Vl1 
Peter Mikael Hansen 
Fonn1nd 
Skolebestyrelsen svnp 
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Høringssvar fra Lokal Med F86 
Ungecenter/ Center for Arbejdsrehabilitering og Center for Aktiviteter 
140 medarbejdere. 

Vedrørende røgfri arbejdsdag 

I forhold til borgerne på F86 

Januar2019 

F86 ønsker, at fremme og bakke op om Kommunalbestyrelsens fokus og initiativer m. h. p. på at få 

en røgfri generation i 2030. 

F86 arbejder med indsatser der understøtter sundere levevis for vores ledige og sygemeldte 

borgere. Det gælder kost, motion , alkoholindtag og rygestop. 

F86s kerneopgave er at bringe ledige og sygemeldte borgere, herunder unge, tættere på 

arbejdsmarkedet eller i uddannelsesforløb. 

F86s målgrupper er karakteriseret ved at være meget forskelligartede. Nogle målgrupper er 

ressourcestærke og vil let kunne håndtere en røgfri hverdag. Andre målgrupper har mange 

komplekse problemer. Disse spænder vidt, lige fra sociale - og personlige problemer til 

misbrugsproblematikker(stof, piller, alkoholmisbrug etc. ) I denne sammenhæng er rygning et 

mindre problem, som for mange endda kan være en støtte/ trøst for at komme igennem og kunne 

håndtere større og væsentligere udfordringer i livet. Det er evident, at de største andele af rygere 

befinder sig i de nederste samfundslag, hvorfor et totalt rygeforbud vil afstedkomme store 

udfordringer i en dagligdag. 

Røgfri arbejdsdag/kursusdag for borgere på F86 

F86 arbejder med at skabe forudsætninger for at de ledige og sygemeldte borgere udfordres og får 

muligheder for at udvikle de personlige, sociale og faglige kompetencer, der på sigt kan bidrage til 

selvforsørgelse. 

Forudsætningen for at skabe forandring og motivation sker via det relationelle arbejde, som skal 

styrke borgerens potentialer m. h. p. selvforsørgelse. Det er borgeren selv, der skal tage ejerskab 

for forandringen. Dette er nemt for nogle målgrupper, men kræver en stor intensiv og langvarig 

indsats for andre. 

MED- udvalget ser en risiko for, at røgfri arbejdsdag/kursusdag ville kunne hæmme tilgangen og 

dialogen med borgere der har store udfordringer og det derfor kan medføre en dårligere 

progression mod uddannelse og arbejdsmarkedet. 

Sanktioner overfor borgere som overtræder rygeforbud 

Det skal undersøges juridisk, hvordan en overtrædelse af rygeforbud kan/må sanktioneres. Der er 

ikke hjemmel i beskæftigelseslovgivningen til sanktion, ligesom der ikke er tale om et 

ansættelsesforhold, med de sanktionsmuligheder et sådant kan indebære. Typisk vil et brud på 

rygeforbuddet resulterer i en bortvisning fra tilbuddet. Det skal undersøges om en bortvisning kan 

sidestilles med ikke at stille sig til rådighed, hvilket dog næppe er sandsynligt. 
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Medarbejderne ønsker ikke at håndhæve forbud, herunder indstille til sanktioner på et usikkert 

grundlag. Det vil skabe mange konflikter og usikkerhed om borgerens retssikkerhed. Alternativt 

skal rygere friholdes fra aktivering, for så vidt angår dem, der ikke frivilligt vil acceptere en røgfri 

arbejdsdag. Dette vil ikke være i overensstemmelse med gældende politikker og strategier. 

Spor i forhold til røgfri generation 

F86 anbefaler det forebyggende spor, begyndende med forebyggelse i skoler og institutioner. 

Herefter vil det være naturligt for kommende generationer, at røgfriheden "fortsætter" i 

beskæftigelsesindsatsen og frekventering af andre tilbud. 

F86 har ingen specifikke erfaringer med røgfri arbejdsdag hverken for medarbejdere eller borgere. 

Vi har en dagligdag, hvor rygning ikke opleves som et problem. Det er udelukkende tilladt for 

borgerne/ de unge at ryge udenfor i to begrænsede zoner i de pauser der er indlagt for alle 

borgere i deres forløb på F86. 

F86 sidestiller E cigaretter med almindelige cigaretter. 

Hvis man beslutter røgfri arbejdsdag 

Hvis det besluttes at indføre røgfri arbejdsdag, må det antages at en konsekvens vil være, at 

medarbejderne skal bruge ressourcer på at håndhæve dette. Det vil betyde, at det bliver 

vanskeligere for medarbejderne at opfylde de resultater og mål som forventes og derved have 

negativ indflydelse på performance. Dette vides naturligvis ikke med sikkerhed, men der bør tages 

højde for dette i de videre analyser og beslutninger, således at der tages højde for dette i de mål/ 

resultater, som er aftalt i henhold til performance management eller andre aftaler. 

30



Frederiksberg Kommune 

Frederiksberg, den 5. februar 2019 

Høringssvar vedrørende røgfri generation/ rygepolitik 

Kursustrappen Frederiksberg har modtaget kommunens høringsskrivelse af 17. december 2018 
vedr. håndtering af nuværende rygepolitik på Kursustrappen �samt synspunkter ift. en kommunal 
politik omhandlende en rygefri dag på Kursustrappen - samt hvilke sanktioner vi forestiller os at 
kunne udmønte ved overtrædelser af samme. 

Kursustrappen Frederiksberg er en daghøjskole med kursusaktiviteter målrettet ledige - herud
over har vi også et kursuscenter, der har forskellige tilbud målrettet mennesker i beskæftigelse. 
Vores kursister er alle over 18 år. 

Vores hidtidige rygepolitik er udformet således: 

Rygning 

Et røgfrit arbejdsmiljø forebygger sundhedsskadelige konsekvenser af såvel aktiv som passiv rygning. Rygning er 

kun tilladt udendørs på udvalgte områder for bl.a. at sikre, at ingen udsættes for passiv rygning. 

Overholdes ovennævnte ikke, kan det medføre en skriftlig advarsel. Gentagne overtrædelser vil blive anset som en 

væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre, at ansættelsesforholdet vil blive bragt til ophør. 

Rygeforbuddet omfatter alle, som færdes på f(ursustrappen, herunder medarbejdere, kursister, gæster, leverandø

rer, håndværkere m.fl. Man har som medarbejder ansvar for at gøre 'sine' kursister, gæster eller andre tilstedevæ

rende opmærksom herpå. 

Hvis der har været dilemmaer omkring rygepolitikken, har vi ad dialogens vej korrigeret. Antallet 
af rygere hos os er meget lavt - såvel blandt kursister/elever som personale. Vi har dog en ud
dannelsesaktivitet for ledige unge i aldersgruppen 18-30-årige, hvor vi p.t. ser flere rygere - end 
på de øvrige hold. 
Af hensyn til vores naboer på Kong Georgs Vej 11-13, har vi besluttet at rygning ikke skal foregå 
udenfor vores matrikel (på gaden eller fortovet). Samtidig vil vi gerne sikre at eleverne bliver på 
matriklen, så lærerne lettere kan være til stede i pauser m.v. 

For en række øvrige kursister/hold, på de øvrige adresser, er der ingen problemer med aftaler om 
at ryge udenfor matriklen, det samme gælder medarbejdere. 
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Vi kan sammenfattende konkludere, at vi ikke oplever problemer med vores nuværende rygepoli
tik, at påtaler/sanktioner ikke har fundet sted de seneste 3 år, og at der heller ikke har været ud
stedt advarsler til hverken ansatte eller kursister. Vi arbejder pædagogisk med frivillighed og fæl
lesskab - med dialogen, viden og oplysning - og vi når som regel vores kursister/elever ad denne 
vej. 

Kursustrappen har på baggrund af Frederiksberg kommunes henvendelse taget emnet "rygning" 
op med lærere og kursister/elever, mhp. at få de relevante input til de angivne spørgsmål fra kom
munen og spørge ind til den aktuelle rygepolitik. 

Vi har på baggrund heraf konkluderet at: 

• 1 rygefri dag om ugen - kunne lade sig gøre at indføre for alle målgrupper på Kursustrap

pen. Den meningsskabelse - for vores elever og kursister der vil være nødvendig ved en
evt. central beslutning fra kommunen - vil vi arbejde med, mhp. at vores kursister efterle

ver dette - så længe de er på vores matrikel.

• Sanktioner - vi vil ikke kunne overvåge vores ansatte og elever/kursister udenfor matriklen

- og har vi anledning til at påtale et evt. brud på aftalerne - så vil dialogen være at fore

trække mhp. at sætte fokus på problemet. Vi vil forholde os til den nuværende rygepolitik -
ift. de sanktioner der er udstukket heri.

• Vi vil tilbyde rygestop kurser til vores ledige kursister - og ad dialogens vej arbejde med

viden om vaner, sundhed - og mindset.

• Vi vil for målgruppen af rygere, etablere en overdækning - lidt afsides på vores udeareal -
og dermed sikre, at rygning foregår uden gene for andre kursister/ansatte.

Såfremt der er yderligere spørgsmål stiller jeg mig naturligvis til rådighed. 

Med venlig hilsen 

Helle Bøtcher 
Forstander 
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Den 24. januar 2019 

Høring om røgfri generation I Rygepolitik. Høringssvar fra 

Forebyggelsesområdet 

Forebyggelsesområdet er blevet bedt om at give høringssvar på to spørgsmål. Dels bliver der spurgt til, 

hvordan afdelingen i dag arbejder med rygepolitik. Dels bliver der spurgt til, hvordan vi stiller os til indførsel 

af røgfri (kursus)dag for borgere, der er tilknyttet Sundhedscentrets Forebyggelsesenhed? (dvs. at der 

hverken må ryges på eller uden for matriklen). 

Rygepolitik i Forebyggelsesområdet 

Forebyggelsesområdet som arbejdsplads har indført røgfri arbejdstid. Røgfri arbejdstid i 

Forebyggelsesområdet inkluderer også brug af e-cigaretter. Se i øvrigt svar til Hovedudvalget fra det lokale 

MED-udvalg i Forebyggelsesområdet. 

Da Forebyggelsesområdets kerneopgave samtidig er: ''.At fremme sundhed og forebygge forværring samt 

skabe mulighed for forandring sammen med borgeren", arbejder Forebyggelsesområdet også på andre 

måder med rygepolitik. Vi har særligt fokus på at forebygge rygestart og inspirere til arbejdet med rygepolitik, 

både på kommunale og ikke-kommunale arbejdspladser og institutioner. Eksempelvis tilbyder 

Forebyggelsesområdet konsulentbistand, hvis ungdomsuddannelsesinstitutioner vil arbejde med rygepolitik, 

eller hvis kommunale arbejdspladser vil arbejde med rygepolitik. Læs mere om tilbud til 

ungdomsuddannelserne her http://sund.frederiksberq.dk/sundhedstilbud/unqdomsliv 

Endvidere tilbyder Forebyggelsesområdet at facilitere kontakt til rygestoprådgivere, hvis en kommunal 

arbejdsplads ønsker at tilbyde rygestopkursus for deres medarbejdere lokalt på arbejdspladsen. 

Medarbejdere, der er bosat i Frederiksberg Kommune har endvidere mulighed for at deltage på 

rygestopkurser i Sundhedscentret. Læs mere i Frederiksberg Kommunes rygepolitik: 

http://intra.frederiksberq.dk/sites/default/files/2017 -02/Rygepolitik-i-F rederiksberq-Kommune. pdf 

Røgfri (kursus)dag for borgere, der benytter tilbud i Sundhedscentret 

Vi stiller os positivt over for indførelse af røgfri forløb, kurser og besøg/møder for alle borgere, der kommer i 

Sundhedscentret. 

Fordelene ved at indføre røgfri (kursus)dag, etc. vil være: 

• Mange af sundhedstilbuddene er målrettet borgere med sygdomme, hvor rygning er en risikofaktor.

Vi tilbyder bland andet forløb til borgere med kræft, KOL, hjertesygdomme og diabetes. Der er stærk

sammenhæng mellem rygning og risikoen for at udvikle en eller flere af disse sygdomme. Rygning er

for eksempel den risikofaktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft, og i 1 ud af 4 hjerte-kar-tilfælde.

Endvidere har 85 % af alle, der har KOL i Danmark, fået det hovedsageligt på grund af rygning.

Indførelsen af røgfri kursusdage, etc., vil støtte de borgere, der har valgt at stoppe med at ryge.

• For nogle KOL-patienter er selv mødet med mennesker, som har røget udendørs kort tid forinden,

generende for luftvejene, fordi røgpartiklerne bæres med ind i tøjet og håret. En fordel vil derfor

være, at disse patienter i højere grad beskyttes mod gener knyttet til røgpartikler.

• Også for andre borgere og for medarbejdere vil røgfri kursusdage betyde forbedret indeklima i

undervisningslokalerne, idet røgpartikler i mindre grad vil blive bragt indenfor efter pauser.

• Røgfrihed i forbindelse med besøg i Frederiksberg Sundhedscenter har en vigtig signalværdi. Når

der ryges udendørs, umiddelbart uden for matriklen, bliver rygning synligt for omgivelserne. Det har

betydning for Sundhedscentrets image.
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• Det er vores erfaring, at indførelse af røgfrihed generelt bliver let accepteret af borgere uden klager.

Og ganske få bryder decideret et rygeforbud.

Ulemperne kan være: 

• Nogle få rygende borgere vil have vanskeligt ved at gennemføre længere kursusdage uden nikotin.

Der er en risiko for at disse borgere ikke vil møde op eller vil falde fra et forløb. Vi foreslår derfor, at

vi informerer borgerne om muligheden for at benytte sig af nikotinerstatning til afhjælpning af

rygetrang i disse situationer, og motiverer dem til at prøve denne løsning.

• Hvis rygeforbuddet brydes, kan det stille den enkelte medarbejder i en vanskelig situation, hvor hun

eller han skal italesætte overtrædelsen over for borgeren. Det kræver kompetenceudvikling og klare

handleanvisninger til, hvordan vi tackler disse situationer. Helt konkret skal medarbejderen vide,

hvad hun/han skal sige til borgeren, og hvad eventuelle sanktioner er. For eksempel: "Du skal vide,

at du ikke må ryge i det tidsrum, hvor du går til undervisning her hos os. Hvis du har svært ved at

overholde dette, vil jeg gerne formidle kontakten til min kollega, som kan vejlede dig om fx hvordan

du kan bruge nikotinerstatning i sådan nogle situationer. Vil det være OK med dig?". Et rygeforbud

kræver endvidere tydelig, synlig og venlig kommunikation via skiltning og information i breve, pjecer

og hjemmeside.

Endelig ønsker vi, at "røgfriheden" også skal gælde e-cigaretter, i overensstemmelse med anbefalinger fra 

Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og WHO. Kræftens Bekæmpelse bemærker således, at der 

mangler viden om, hvad de mange daglige inhalationer af nikotinholdig e-røg gør ved lungevæv og helbredet 

generelt. Nikotin medfører afhængighed, påvirker hjerte-kar-systemet, kan medføre nikotinforgiftning og er 

skadeligt for gravide. Der er fundet kræftfremkaldende stoffer som formaldehyd og tungmetaller i e-røgen. 

Og der kan være skadelige effekter af partikler, smagsstoffer og andre indholdsstoffer i e-røgen. 

Med venlig hilsen 

Addie Just Frederiksen 
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Hvordan har vi arbejdet med rygning på døgnafdelingen på 

Ungdomscentret Allegården/ rygepolitik. 

Ungdomscentret Allegården er et socialt tilbud, hvor unge med tunge sociale og psykiske 

problemer er døgnanbragt og vi fungerer ofte efterfølgende i en overgangsperiode som en social 

ramme/mødested for de unge vi har haft boende. For nogle unge strækker denne 

"overgangsperiode" sig over adskillige år. 

Målgruppen har i de seneste ca. 4 år bestået af uledsagede flygtninge unge. De benytter sig i vid 

udstrækning af Allegården efter udflytning, da de ser hinanden og medarbejderne som deres 

"alternative familie". 

De seneste år har vi generelt haft øget fokus på rygning. Vi har sat fokus på det på flere fronter: vi 

har arbejdet med motivation, oplysning og vi har vedholdende kommenteret det, når unge har 

røget på værelset. 

Vi har haft temaet oppe på en fællesmøde, hvor vi bl.a. bad de unge komme med bud på, hvad der 

skulle til for at de holdt op med at ryge på værelserne. De unge havde et ønske om at få en 

hyggelig krog i "gården"(= vores baggårdshave) hvor de kunne sidde og snakke/ryge. Dette blev 

imødekommet, og er blevet hyppigt brugt af både rygere og ikke rygere. 

Vi har holdt et møde med en rygestoprådgiver. Her fik vi god feedback, idet de syntes, "at vi gjorde 

alt det rigtige" når man skal forsøge at påvirke unge rygere. 

Vi har tilbudt de unge, der var motiverede for at stoppe med at ryge, hjælp til rygestop i form af 

div. rygestop hjælpemidler.

Vi har udsmykket gangene med Rygestop kampagnens plakater, hvor nogle af de unges idoler 

argumenterer visuelt for at stoppe rygning. 

Vi har henvist de unge til hjælp til rygestop via app' en Xhale. 

Vi har været glade for at kunne henvise de unge til gården som rygested, da Allegården har 

fungeret som de unges hjem. 

Der er en social slagside mht. hvem der ryger. I de målgrupper vi har haft boende har der været 

unge der bruger rygningen som et middel til at stresse af. Mange er startet med at ryge tidligt, det 

vil være en til tider umulig opgave at få dem til at stoppe med at ryge pga. et forbud. Det kræver at 

de er motiverede og det er den motivation vi arbejder på i realistiske ryk. 

Jeg tror, at et totalt rygeforbud "overalt" og den opfølgning det vil kræve i nogen tilfælde vil 

overskygge og umuliggøre den relations dannelse som er en forudsætning for, vores arbejde med 

denne gruppe unge. 

Mvh 

Susanne Stemann 

Konstitueret forstander Ungdomscentret Allegården 
Frederiksberg alle 48 
1820 Frederiksberg C 
Frederiksberg d. 7.2.2019 
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Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde d. 29. januar 2019. 

6) På baggrund af Børneudvalgets beslutning (sag 152) om at sende initiativet Røgfri
generation på Frederiksberg i høring drøftede bestyrelsen med afsæt i institutionens

nuværende rygepolitik begrænsninger og muligheder på rygeområdet.

I så henseende drøftede bestyrelsen indledningsvis spørgsmålet om borgernes/beboernes ret

til at ryge i egen bolig. På den ene side var der principiel opbakning til at give borgeren
beboerne mulighed for at ryge på værelset, men da den nuværende ordning, hvor rygning

ikke er tilladt på værelserne, fungerer udmærket samt at ikke-rygningen i huset også
tilgodeser en række sikkerheds hensyn var der enighed om, at opretholde den nuværende
linje.

Bestyrelsen fandt at der kunne være socialpædagogiske hensyn som kunne betyde at
medarbejderne f.eks. kunne ryge på bagsiden af institutionen, hvor man ikke er

synlig/generende for hverken naboer eller beboere.

Bestyrelsen tilkendegav at den nugældende rygepolitik af 2016 var restriktiv og hård i
forhold til både bestemmelser og sanktioner.

Bestyrelsen tilkendegav at man havde en forventning om at ledelsen i forhold til beboeren
udviste en vis grad af konduite i forhold en evt. overtrædelse af den gældende rygepolitik.

Bestyrelsen anmodede forstanderen om at fremkomme med et revideret oplæg til en ny ryge
politik.
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Rygepolitik på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej 

Generelt: 

Ikrafttræden: 

Formål: 

Bestemmelser: 

Ungdomspensionens rygepolitik er udarbejdet i henhold til gældende 

lovgivning på området. 

Ungdomspensionens reviderede rygepolitik er gældende fra d. 1. marts 

2016 og afløser tidligere gældende rygepolitik af 15 .august 2012. 

Formålet med Ungdomspensionens rygepolitik er at udgøre et røgfrit 

miljø med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv 

rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. 

For medarbejdere på Ungdomspensionen gælder, at det er tilladt at 

holde rygepauser men at der ikke må ryges på institutionens matrikel. 

Disse bestemmelser indebærer selvsagt, at rygere er nødt til at forlade 

institutionen for at ryge, hvorfor rygepauser skal koordineres mellem 

vagthavende medarbejdere med henblik på at sikre, at rygepauserne er til 

mindst mulig gene for husets beboere, øvrige medarbejdere og 

almindelige arbejdsgange. 

Det bør tillige tilstræbes, at rygning uden for matriklen er til mindst 

mulig gene for naboer og omgivelser i øvrigt. 

Ikke-rygere kan holde pauser på lige fod med rygere. 

Samrygning med og synlighed for beboere i forbindelse med rygning bør 

undgås. 

For Ungdomspensionens beboere gælder, at der ikke må ryges 

indendørs på institutionen. 

Det er dog tilladt for beboerne at ryge udendørs på institutionens 

matrikel. 
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Sanktioner: 

Rygestop: 

Ved en medarbejders overtrædelse af rygepolitikkens bestemmelser vil 
der ske 1) påtale og ved gentagelser i første omgang 2) tjenstlig 
samtale og i sidste ende 3) afskedigelse. 

Ved en beboers overtrædelse af rygepolitikkens bestemmelser skal dette 

påtales af medarbejderen i situationen, hvorefter forstanderen informeres 

med henblik på opfølgende samtale med den unge. 

Alle ansatte i Frederiksberg Kommune samt institutionens beboere kan 
deltage i gratis rygestop-kurser. Tilmelding kan ske ved at skrive til 

rygestop@frederiksberg.dk eller på tlf.: 38215110. 

Klaus Peick marts 2016 
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Sundhedsplejen

Vi har drøftet Røgfri generation i MED udvalget 

Vi taler med alle familier med nyfødte børn om deres rygevaner- og har mulighed for at henvise til 
kommunens rygestop instruktører. 
Ligeledes taler vi med forældrene ved indskolingsundersøgelsen om ovenstående og informere om risici 
ved at børn opholder sig i lokaler hvor der bliver røget. 
I 7. klasse drøfter vi ligeledes rygning og konsekvenser med de unge. 

Venlig hilsen 

Lone Dideriksen 

Teamleder Sundhedsplejen 
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Tandplejen

Røgfri generation/rygepolitik 
Frederiksberg Kommune har bedt om input i forhold til hvilke indsatser, der kan være med til at fremme en røgfri 
generation hos børn/unge. 
Tandplejens MED-udvalg kom med forslag om, at vi aktivt kan støtte op om en røgfri generation, ved at tage en 
dialog omkring rygning med den enkelte og evt. dennes forældre ved undersøgelser, at rygning skal tilføjes 
anamneseskemaet og at vi 
inddrager emnet i undervisningen for 7 og 9 klasser. 

Venlig hilsen
Lotte Høier
Overtandlæge
Tandplejen
Børne- og Ungeområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon: +45 38210200
www.frederiksberg.dk
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Høringssvar i forbindelse med Røgfri Generation - rygepolitik målrettet børn og unge. 

På vegne af C:NTACT vil jeg prøve at give et bud på et høringssvar. 

C:NTACTarbejder dels med at lave projekter med og om unges virkelighed, deres personlige historier og deres udfordringer. Vi har mange vinkler på 

de unges liv - senest om ordblindhed, langtidssyge unge og anbragte unge. 

Samtidig med dette, hører vi til et af de teatre i Storkøbenhavn, hvor flest unge kommer i løbet af et år. Mellem 15-25.000 unge på et år. 

I vores arbejde er vi blevet opmærksomme på at antallet af unge rygere er stigende, og også at de unges samtale omkring rygning ikke er tabubelagt, 

men en helt naturlig ting. 

Derfor kan vi udmærket forstå at det er god grund til at arbejde på en ikke-ryge-politik. 

Selvfølgelig har vi her på stedet- i C:NTACT-regi -en politik om absolut nultolerance inde i bygningen. Ligeledes har vi intet ryge rum eller andre 

faciliteter for rygere. Disse er henvist til at gå udenfor på Edisonsvej, hvor der er opsat to rygespande med sand i -hvilket til tider ikke er 

tilstrækkeligt, da der specielt i foråret og sommeren, og de unge færdes på Edisonsvej, opleves lige lovligt mange skodder-særligt for vores naboer. 

Mht. forslag til arbejdet mod en røgfri generation, kan vi her på C:NTACT henvise til vores egen metode. Vi arbejder for en hel række fonde og 

institutioner med at skabe en bedre viden og en følelsesmæssig forståelse for en masse problemstillinger. Disse koncepter betales af fonde, 

kommuner, staten, etc. 

Det ville være meget nærliggende at-sammen med Frederiksberg Kommune -søge Kræftens Bekæmpelse om penge til at producere en kampagne 

med bl.a. et anti-rygnings-formidlingsprodukt, hvor 12-15 unge kan fortælle om afhængighed, kampen ud af denne, og sygdomme og komplikationer 

opstået ved rygning. Dette kunne være et gratis tre at her på Edison, men kunne også deles op i mindre bidder og turnere rundt på Frederiksberg 

hvor unge kommer og holdertil. 

Mit kendskab til unge fortæller mig at det gælder om at påvirke dem på en blidere måde, såkaldt nudging, fordi unge alt for hurtigt tænder af på alt 

for bombastiske kampagner. Det viser Sundhedsstyrelsens kampagne med at sætte sygdoms bil leder på cigaretpakkerne - det virker ikke fuldt efter 

hensigten. 

Denne kampagne skulle være med unge fra 13-16 år, altså unge som mindre klasser ser op til, og som store klasser kan spejle sig i. Det gælder med 

andre ord om formidle peer-to-peer, og om at skabe inspiration i stedet for forbud. Ungerefleksion. 

Som I kan se, deltager vi meget gerne her på C:NTACT i en konstruktiv og positiv dialog om at forbedre forholdene for Frederiksbergs unge og en klar 

lyst til at ville agere på dette meget vigtige punkt! 

De bedste hilsner, 

Henrik Hartmann 

Kreativ direktør/ CCO 
Mobil: +45 20437210 

C:NTACT 
Edisonvej 10 · 1856 Frederiksberg C · Danmark 
Phone +45 82306760 · CVR.nr. 2959 8584 
www.contact.dk 
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FIU's tilbagemelding på høringen om Røgfri Generation. 

FIU's bestyrelse har drøftet oplægget til Røgfri Generation og den generelle tilgang til rygning. Emnet er i høj grad et moralsk dilemma, da rygning jo 

grundlæggende er blåstemplet af staten, al den stund det hverken er forbudt at sælge cigaretter eller at ryge. Omvendt ønsker FIU at gøre vores til, 

at hverken børn, unge eller voksne påvirkes eller inspireres til rygning ifm. besøg eller aktiviteter på idrætsanlæggene på Frederiksberg. Der er 

derfor naturligvis rygeforbud indendørs på alle anlæg, ligesom der ikke sælges cigaretter fra cafeerne på idrætsanlæggene. 

For nuværende er det ikke FIU's holdning, at vi fuldstændigt bør eller kan forbyde rygning på udearealerne på idrætsanlæggene på Frederiksberg, 

ligesom vi ikke mener at kunne pålægge idrætsforeningerne at indføre rygeforbud for hverken deres medlemmer el ler trænere/ledere. Vi ønsker 

dog at sikre, at ikke-rygere og i særdeleshed børn og unge ikke hverken skal påvirkes af røg eller eksponeres for rygning, når de gæster vores 

idrætsanlæg. Vi har derfor igangsat etablering af udendørs rygezoner, som bliver placeret væk fra indgange og gangarealer, og på de mindst muligt 

synlige steder ved idrætsanlæggene. Rygning vil herefter kun være tilladt på vores anlæg ved de anviste udendørs rygezoner. 

Derudover vil FIU naturligvis løbende følge med i udviklingen i den generelle holdning til rygning, så vi løbende kan tilpasse vores regler. Såfremt 

Frederiksberg kommune iværksætter kampagner for f.eks. Røgfri Generation, støtter vi gerne op med promovering af kampagnematerialer på vores 

anlæg. 

Med venlig hilsen 

Søren Burehall 

Direktør 

Frederiksberg Idræts-Union 

Jens Jesse ns Vej 16 

2000 Frederiksberg 

Tlf: + 45 29 66 45 55 

E-mail: sb@fiu-frederiksberg.dk

Web: www.fiu-frederiksberg.dk
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Kultur og Fritid - KU.BE

Vi vil bl.a. gerne have input til en kortlægning af retningslinjer og praksis i dag samt forslag til fremtidige mulige handletiltag ud fra følgende 
spørgsmål: 

• Hvordan arbejder I som kultur/fritidsinstitution med en rygepolitik i forhold til børn og unge - hvad er jeres retningslinjer og praksis i dag?
Vi har desværre ikke nogle retningslinjer endnu ifl. den målgruppe, men er i en udviklingsproces omkring disse

• Har I forslag til fremtidige mulige handletiltag mod en røgfri generation?
Rygere skal nudges til rygestop og ikke med løftede pegefingre

• 

• Er der med jeres øjne særlige dilemmaer, der bør tages hensyn til i en kommende kommunal rygepolitik?
Hvordan skal et evt. udendørs rygeforbud håndhæves? - KU.BE har 7400 kvm2 byhave der så ville skulle monitoreres af medarbejdere
der har mange andre husopgaver

Frist for at indsende høringssvar er fredag den 8. februar 2019. 
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Musikhøjskolen

Vores rygepolitik er meget enkel, vi har et 100% røgfrit hus, og det har vi haft i mange år. 

Vi arbejder lidt med vores gård hvor vi har et rygehjørne. 
Vi henstiller aktivt til at det ikke benyttes på de tider af dagen hvor der er er mange børn der går til og fra. 
Da vi tit har aftenarrangementer for både voksne og unge mennesker, har vi hidtil undladt helt at forbyde rygning i gården af frygt for at vores naboer i 
Smallegade ville få store gener med cigaretskod foran deres forretninger. 

Det er dog nok bare et spørgsmål om tid før end vi også forbyder rygning i vores gård, og tager udfordringen med vores naboer i Smallegade. 
Vi deler til fulde ambitionen om en røgfri generation i 2030, og vil meget gerne bidrage med det vi kan. 

Hilsen Ole 

Ole Thøger Nielsen 
Musik- og Kulturskoleleder 

Musikhøjskolen 
Frederiksberg Musik- og Kulturskole 
Smallegade 12, 2000 Frederiksberg 
www .musikhoejskolen.dk 
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Frederiksberg, den 30. december 2018 

Vedr. høringssvar angående "Røgfri Generation" 

· Kære Simon Aggesen

Tak for dit brev af 18. december 2018 angående "Røgfri Generation".

Rygepolitikken har tidligere været genstand for stor debat internt blandt vores medlemmer, og START har
siden 2005 haft en formuleret rygepolitik.

Rygepolitik og forbud 
Hos musikerforeningen START har vi siden 2005 haft en formuleret rygepolitik. Rygning er kun tilladt på 
afmærkede områder. Alle andre steder er rygning forbudt. Det vil sige, at rygning er forbudt i musiklokaler, 
på gang- og fællesarealer og på bagsceneområder. Rygepolitikken er indskrevet i foreningens love og i 
STARTS Husorden, der begge er vedtaget af foreningens øverste myndighed Arsmødet. 

Rygepolitikken og forbud håndhæves i hverdagen og giver ikke anledning til udfordringer, da reglerne 
respekteres. 

På Bernhard Bangs Alle f.eks. er der et markeret rygeområde på offentligt areal udendørs, der er 
markeret med rygeskiltning og ophængte askebægre. Alle andre steder er rygning forbudt. Hensigten er, 
at rygning kun sker på et til formålet afmærkede område og ikke på de øvrige arealer. Det har til formål at 
"gemme" rygerne af vejen, så de dels er mindst muligt synlige og dels er til mindst mulig gene for ikke
rygere. Det er desuden også for at koncentrere skodder og affald på eet sted, hvor der er opsat 
askebægre og skraldespand. 

Udviklingen 
I START har vi ikke nogen decideret statistik over rygere og ikke-rygere. Det er imidlertid vores oplevelse, 
at der er blevet markant færre rygere blandt musikudøvere i de 15 år, hvor START har eksisteret. 

Det ser vi på det oplevede antal af rygere ved arrangementer og koncerter, og vi oplever det ved, at 
bands og artister i deres arrangementskontrakter anfører, at de ønsker røgfri band- og 
bandforplejningsfaciliteter. Det er betingelser, der er blevet mere og mere almindelige inden for de 
sidste 5-6 år. 

START ser det som del af en generel tendens, som vi oplever det inden for musikken på Frederiksberg, 
hvor der er også er fokus på velvære i bandforplejningen, der i dag skal være økologisk med vegetariske, 
veganske samt gluten- og laktosefri alternativer. 

Forslag til "Generation Røgfri" 
START vurderer, at vi har en restriktiv rygepolitik, der både tilgodeser flertallet af ikke-rygere og personer, 
der ikke ønsker at blive udsat for passiv røg, og START har ikke planer om at ændre reglerne. 

Dilemmaer 
I "Generation Røgfri" berøres spørgsmålet om forbilleder og rollemodeller i forhold til unge. I START er 
der musikere og artister, der møder et publikum bestående af børn og unge, og der er også nogle af vores 
medlemmer, der har en fanskare af unge. 
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STARTs medlemmer bestemmer selv, hvordan de fremtræder i forhold til deres publikums- og fanskare, 

og START har som organisation ikke planer om at regulere eller lave særlige regler i forhold til musikere 

og artister, der spiller koncerter eller optræder ved events, fordi der ikke er problemer i forhold til rygning. 

Det skyldes, at der i forvejen er rygeforbud på scener. 

I START har det været drøftet, om der på plakater, ved viderebringelse af musikvideoer eller virale 

opslag, skal laves særlige politiker i forhold til rygning. Det vil sige, at START aktivt ikke videreformidler 

billeder, musik eller visuelt materiale, hvor cigaretter indgår, f.eks. i visuelt materiale eller lyrisk. 

I START er hensynet til fællesskabet og den enkeltes frihed hinandens forudsætninger. Hensynet til 

fællesskabet er formuleret i vores nuværende restriktive rygepolitik, og hensynet til den enkeltes frihed er, 

at det er op til den enkelte musiker og artist selv at afgøre, om vedkommende ryger eller ej, og om 

vedkommende vil ses offentligt med en cigaret eller ej. 

Som forening af musikere og artister har START meget vide rammer inden for det kunstneriske og 

artistiske udtryk, og START værner om kunstnernes ytringsfrihed både hvad angår lyrik og visuel 

fremtræden, så længe det foregår inden for gældende lovgivnings grænser. 

START vurderer, at vejen til en røgfri generation skal slås på andre fronter. Børn, unge og voksne ved, at 

rygning er usundt, og det aktive til- og fravalg sker således på oplyst grundlag hos den enkelte. Visionen 

om en røgfri generation synes vi i START er sympatisk, men vejen til målet skal nås med midler, der er 

effektive og ikke taler sig selv væk fra intentionen om færre børn og unge, der ryger, og ind i politisk 

korrekthed. En af de primære kilder er børns og unges adfærd er adgangen til anskaffelse af tobak, hvor 

der i dag er forbud for børn og unge under 18 år at købe tobak detailhandlen. En effektiv håndhævelse af 

disse regler anser vi i START for den mest effektive måde. 

Med venlig hilsen 

START! FRB 
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• røgfri arbejdsdag implementeres med et rimeligt varsel på 6 måneder, således at der

kan ske en grundig forberedelse,

• en politisk beslutning både gælder kommunale og selvejende institutioner med drifts

overenskomst med Frederiksberg Kommune,

• der ydes støtte og hjælp til rygestop i en overgangsperiode

• der udsendes et vejledningsmateriale, som understøtter de pågældende MED-udvalgs

implementering af røgfri arbejdsdag.

• Der arbejdes på, at også MED-udvalg på institutioner mv., der ikke har børn og unge

som en stor del af målgruppen, motiveres til at overgå til røgfri arbejdsdag - baseret på

de indvundne erfaringer i andre MED-udvalg.

Spørgsmål 2: Vil strammere regler for borgernes rygning have nogen konsekvenser for 

jer? 

Hvis Frederiksberg Kommune indfører strammere regler for borgernes rygning på kommunale 

institutioner - vil det så have nogen konsekvenser for medarbejdernes arbejdsopgaver? Hvilken 

betydning vil det eksempelvis have for medarbejdere på skolerne, hvis der skal sanktioneres 

overfor elever, der overtræder rygeforbuddet? 

Hovedudvalgets svar: 

Der henvises til MED-organisationens bemærkninger, som indeholder en række dilemmaer og 

peger på ønske om vejledningsmateriale. 

Spørgsmål 3: Har I nogen erfaringer med røgfri arbejdsdag? 

Hovedudvalget er særligt interesseret i at høre fra arbejdspladser, der har erfaringer med indfø

relse af røgfri arbejdsdag. Hvis I har indført røgfri arbejdsdag, har I så nogen erfaringer, som er 

relevante at tage med i de fortsatte drøftelser? Herunder processen for implementering af røgfri 

arbejdsdag, støtte til rygestop samt hvad I eventuelt har gjort i forhold til sanktionering af over

trædelse af rygeforbuddet. Såfremt der er udarbejdet lokale retningslinjer eller lignende, må I 

gerne medsende dem jeres bemærkninger. 

Hovedudvalgets svar: 

Der henvises til MED-organisationens bemærkninger, hvor der angives både dilemmaer og 

overvejende positive eksempler på implementering fra arbejdspladser, hvor det er valgt at indfø

re røgfri arbejdsdag i det lokale udvalg. 

Spørgsmål 4: Hvad er jeres holdning til e-cigaretter? 

Magistraten bad om, at MED-organisationen også forholdt sig til e-cigaretter. Status er, at i den 

nuværende rygepolitik er e-cigaretter ligestillet med øvrig tobak. Sundhedsstyrelsen anbefaler 

aktuelt ikke brug af e-cigaretter. Der skyldes, at der er betydelig usikkerhed om de mulige hel

bredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, særligt på lang sigt. 

Anbefalingen om ikke at anvende e-cigaretter gælder særligt for gravide, ammende samt børn 

og unge. 

Hovedudvalgets svar: 
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Hovedudvalget anbefaler, at der er ligestilling mellem e-cigaretter og øvrig tobak. 

Med venlig hil sen 

formandskabet for Hovedudvalget 

Torben Kjærgaard 

Formand 

Nee Marianne Attle 

Næstformand 
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Frederiksberg Ko111m1111e 

Til 
Hovedudvalget 

Høringssvar - Røgfri generation 

Hovedudvalgets formandskab anmodede med brev af 2. januar 2019 om 
MED-udvalgets drøftelse af modeller for indførelse af røgfri arbejdstid, her
under eventuelle konsekvenser og holdningen til e-cigaretter. 

Børne- og Ungeområdets Område-MED har på sit møde den 7. februar 2019 
drøftet spørgsmålet. Her var der enighed om følgende tilbagemelding: 

"Medarbejdersiden i Børne- og Ungeområdets Område-MED støtter valgfrihed 

for arbejdspladserne i spørgsmålet om at indføre røgfri arbejdsdag.

Medarbejderne opfordrer MED-udvalget på alle arbejdspladser til, at vedtage 

en klar og synlig rygepolitik, gerne med røgfri arbejdsdag. E-cigaretter og lig

nende sidestilles med cigaretter. 

Ledelsesrepræsentanterne i Område-MED støtter, at indførelse af røgfri ar

bejdsdag bør gælde alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune. 

I område-MED er der enighed om, at der etableres en overgangsperiode på

mindst seks måneder forud for eventuel indførelse af røgfri arbejdstid og med

arbejderne skal have adgang til effektiv hjælp og støtte til rygestop." 

r1:::::

t

w;;;11 møde den_? f:
b

,� � ��

I Ingo/ Andersen � Durita Dali 
Fo/mand Næstformand 

8. februar 2019

Sagsbeh.: KR 

J.nr.: 27.24.00-P20-1-18

Børne- og Ungeområdet 

Børne- og Ungestaben 

Frederiksberg Rådhus 

2000 Frederiksberg 

www.frederiksberg.dk 

borneogungeomradet@ 

frederiksberg.dk 
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FREDERIKSBERG 

K OMMU N E

Område MED 

Høringssvar vedr. rygepolitik 

Vi har i MED drøltet høringen og har følgende bemærkninger i forhold til de 

tre spørgsmål: 

MED anbefaler en valgfri ordning med den tilføjelse, at vi foreslår en røgfri 

arbejdsdag, når man befinder sig på matriklen i arbejdstiden eller uden for 

matriklen i pauserne. 

Frederiksberg Kommune skal tilbyde rygestopkursus til medarbejdere som 

ønsker at holde op med at ryge. 

Med venlig hilsen 

Formand for MED -udvalget 

Niels Christophersen 

Skoleinspektør 

8. februar 2019 

Skolen på Duevej 

Duevej 63 

2000 Frederiksberg 

www.frb-du.dk 

Telefon: 38 21 06 40 

skolenduevej@ 

frederiksberg .dk 
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Frederiksberg d. 28. januar 2019. 

Høringssvar MED udvalg Ny Hollænderskolen - Røgfri Generation 

Det er vigtigt at understrege hverken elever eller medarbejdere som en del af gældende lovgivning må ryge 
på skolens matrikel. Spørgsmålet åbner op for en interessant og spændende drøftelse i MED udvalget. 

MED udvalget er helt bevidst om rygningens skadelige konsekvenser samt vigtigheden i at arbejde med 
emnet i forhold til elevgruppen og medarbejdere 

Spørgsmålet deler også holdningerne i MED udvalget i forhold til de tre spor. Flere tilkendegiver og 
anbefaler den nuværende valgfrie ordning, andre giver udtryk for, at en beslutning om røgfri arbejdsdag for 
alle ansatte i Frederiksberg Kommune vil være det rigtige spor. En model hvor ansatte i Frederiksberg 
Kommune indenfor Børn og Ungeområdet har forbud mod rygning i arbejdstiden, som den eneste 
personalegruppe, finder MED udvalget ikke betimelig. 

Alle er enige om, det er vigtigt at arbejdspladsen understøtter de medarbejdere som ønsker at stoppe med at 
ryge. 

På vegne af MED udvalget på Ny Hollænderskolen 

Jens Zachariasen 
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Skolen på La Cours Vej 

Hoved MED har bedt om kommentarer til forslag om røgfri arbejdsdag. 

Vi har i vores MED-udvalg valgt at anbefale den valgfri ordning, som vi har nu. 

Som det er pt. er der rygeforbud på skolens matrikel. Hvis eleverne skal ryge, skal de derfor trække sig væk 
fra skolens område. Her har skolen svært ved at kontrollere hvad der foregår, og vi har heller ikke hjemmel 
til at håndhæve et forbud. Vi synes det er problematisk at indføre en regel, som vi hverken kan tjekke eller 
håndhæve. 

F REDE RIKSBE RG 

K OMMU NE 
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Skolen på Grundtvigsvejs MED-udvalg har flg. kommentarer Hovedudvalget: 

• Vi vil anbefale røgfri arbejdsdag for alle ansatte i hele kommunen (pkt. 3)
• Vi vil anbefale Hovedudvalget tilbyder frivilligt tilbud om rygestop og kurser.
• Vi opfordrer til at Hovedudvalget forholder sig til fælles retningslinjer for sanktionering ved

overtrædelse af rygeforbuddet.
• E- cigaretter mener vi forsat skal sidestilles med rygetobak. Derudover ser vi også snus som et

to baksprodukt.

• Vi kan have en bekymring for at de medarbejdere, der ryger, i skolerne vil lægge deres

forberedelsestid andet sted end på skolen, og dermed gå glip at samarbejdet med kollegaerne.
• Vi tænker det naturligvis kan give personalet en ekstra opgave at påtale rygeforbuddet overfor

eleverne, som vi gerne tager på os

F RE D E RIK SBERG 

K OMMU NE 
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FREDERIKSBERG 

KOMMU E 

Den 23. januar 2019 

Høringssvar vedr. rygepolitikken til skolebestyrelsesmøde 11/01 - 2019 

1. Hvordan stiller I jer til indførsel af en røgfri skoledag for såvel elever som

medarbejdere? ( dvs. at 

der hverken må ryges på eller udenfor skolens matrikel indenfor rammerne af 

skoledagen) 

Elever: 

Skolebestyrelsen anbefaler en røgfri skoledag for alle elever -

dvs. at der hverken må ryges på eller udenfor skolens matrikel indenfor rammerne af 

skoledagen. 

Medarbejdere: 

Skolebestyrelsen anbefaler, at retningslinjerne i de personalepolitiske værdier i Frede

riksberg Kommune er gældende for alle skolens medarbejdere, så der under ingen om

stændigheder kan ryges foran børnene på eller udenfor matriklen indenfor skoledagens 

rammer. 

2. Hvordan stiller I jer til sanktioner overfor elever, som overtræder forbuddet

mod rygning i løbet af 

skoledagen? Herunder fx sanktion i form af inddragelse af tilladelse til at forla

de skolen i løbet af 

dagen. 

Skolebestyrelsen stiller sig positiv overfor sanktioner mod rygning for børnene, mod at 

disse tilpasses til graden af overtrædelsen. Dette kunne bl.a. være kontakt til forældre

ne, inddragelse af udetilladelse, barnet sættes under tilsyn i pauser m.m. 
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3. Hvordan foreslår I, at man på skoleniveau arbejder med rygeproblematikken

i forhold til elever 

og medarbejdere? 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre i elevråd og MED udvalg med ud

formningen af en lokal og mere konkret rygepolitik, der fremlægges for skolebestyrelsen 

i indeværende skoleår mhp. endelig godkendelse. 

Venlig hilsen 

Skolebestyrelsesformand 

Morten Almlund 
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Høringssvar vedr. Røgfri Generation 

2030 
Fra Frederiksberg Lærerforening 

I FORBINDELSE MED BESLUTNING OM AT BEDE MED-UDVALGENE DRØFTE "RØGFRI GENERATION 2030" OG 

BESLUTNING OM EN HØRINGS PROCES OM SAMME EMNE I KOMMUNENS SKOLEBESTYRELSER, FINDER 

FREDERIKSBERG LÆRERFORENING DET NØDVENDIGT AT KNYTTE FØLGENDE KOMMENTAR: 

Foreningen bifalder. at Frederiksberg Kommune vil arbejde for en mindskning af rygning blandt unge. 

Det er dog med undren. at Frederiksberg Lærerforening konstaterer, at skolebestyrelsen bliver bedt om at 

tilkendegive en holdning til medarbejdernes arbejdsdag, som det kommer til udtryk i spørgsmål 1 i 
"Hørringsbrev til skolebestyrelser og Fælleselevråd"(" Hvordan stiller I jer til indførsel af en røgfri 

skoledag for så vel elever som medarbejdere?'). 

Ledelsesbeføjelserne påhviler ikke skolebestyrelsen. men (i første omgang) skoleledelsen. Det er derfor 
ikke hensigtsmæssigt at bede skolebestyrelsen tage stilling til indførslen et af et forbud blandt en 
medarbejdergruppe. 

Det er Frederiksberg Lærerforenings opfattelse. at emner/sager. som skolebestyrelsen ønsker 
implementeret på skolen. bør kunne have flere konkrete udfald for medarbejderne. så ledelsen har et reelt 
handlerum i sine ledelsesbeføjelser. og så MED-udvalget har reelle drøftelsesmuligheder. 

Derfor bør skolebestyrelserne udelukkende tage stilling til "Røgfri Generation 2030" som helhed og for 
eleverne. Den konkrete udmøntning og konsekvens for medarbejderne. herunder mulighed for røgfri 
arbejdsdag. bør overlades til skoleledelsen og MED-udvalg. Kun på denne måde sikres ledelse og 
medarbejdere mulighed for at skabe rammer. der 1) lever op til den overordnede beslutning og 2) står i 
relation til de konkrete arbejdsforhold på det enkelte arbejdssted. 

Frederiksberg Lærerforening mener altså. at "Røgfri Generation 2030" bør håndteres under den p.t. 

gældende rygepolitik, fordi arbejdet i kommunen er af så forskellig karakter. at lokale tilpasninger er 
nødvendige for at gøre arbejdet med projektet effektivt. 

Det vil da være de lokale MED-udvalg på skolerne. der drøfter konsekvenser af "Røgfri Generation" for 
medarbejderne under de særlige omstændigheder. lærerarbejdet fordrer. fx: 

• Lejrskoler (hvor en medarbejder reelt er på arbejde i en periode på mellem ca. 24 og 100 timer i
træk)

• Arbejdsdage der kan strække sig langt over de normale 7.4 timer (dage med fuldt skema fra
morgenen til endt skoledag. efterfuldt af skolebal. skole/hjem-samarbejde eller andre
arrangementer)

Efter foreningens opfattelse vil man knytte et personligt valg sammen med en professionel egnethed, hvis 

man indfører yderligere stramninger af rygepolitikken med henvisning til lærerens funktion som 

rollemodel. Denne sammenkædning skaber bekymring for. hvilke krav der i fremtiden kan stilles til 

personlig livsstil til kommunens medarbejdere. 

Det er foreningen opfattelse. at skolernes personales lever op til rollen som forbillede (rollemodel). når 
den nuværende rygepolitik efterleves. Allerede i dag må medarbejderes rygning ikke være synlig for 
elever. og medarbejdere må ikke ryge på skolens matrikel. 

Frederiksberg Lærerforening gør opmærksom på, at "Røgfri Generation 2030", hvis projektet vedtaget, 

gennemføres under gældende lovgivning, fx: 

• BEKENDTGØRELSE OM TILSYN MED FOLKESKOLENS ELEVER I SKOLETIDEN. der bl.a .. at tilsynet
med eleverne finder sted i skolens bygninger og på skolens arealer. og at tilsynet også omfatter
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overholdelse af skolens ordensregler og værdiregelsæt på fortovs-. gade- eller vejarealet 
umiddelbart ud for skolens område. 

• BEKENDTGØRELSE OM FREMME AF GOD ORDEN I FOLKESKOLEN, der beskriver skolens handle
og sanktionsmuligheder for elever

Dette kan skabe udfordringer mht.: 

• Effektuering af rygeforbuddet for elever. Hvem skal forestå det nødvendige tilsyn under de givne
rammer?

• Inddragelse af udgangsforbud som konsekvens af overtrædelse af rygeforbud. Hvilken
konsekvens har det for den enkelte læres mulighed for fokus på kerneopgaven (som beskrevet i
folkeskolens formålsparagraf). når relationen til eleven belastes ved håndhævelsen af nye

forbud/sanktioner. der ikke er direkte forbundet til folkeskolens formål?

FREDERIKSBERG 
L'5aRERFORENING 

58



Angående Frederiksberg Kommunes rygepolitik har vi i dag holdt MED-møde, hvor punktet er blevet diskuteret. I 

vores personalegruppe er vi enige om at foreslå den valgfri ordning, som vi har nu. Vi har kun en ryger ud af 20 

personer, så vi anser det ikke for noget problem. Vi har indskærpet, at der kun er mulighed for at gå ud at ryge en 

gang om dagen. Man forlader matriklen, og går væk fra institutionen. De samme regler gælder for E- cigaretter. 
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På vegne af Socialtilsyn Hovedstadens MED udvalg kommer her høringssvar vedrørende røgfri generation. 

Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler model nr. 3 - Røgfri arbejdsdag. 
Vi forslår dog, at det tydeliggøres om medarbejderen fortsat kan ryge, når de er flexet ud i løbet af en 
arbejdsdag eller under hjemmearbejde. 

Venlig hilsen 

Christina Dahl 

Tilsynskonsulent Voksen Handicapsektionen 

Socialtilsyn Hovedstaden, Sektion Voksen Handicap 
Børne- og Ungeområdet 
Frederiksberg Kommune 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Mobil: +45 91333266 
www.frederiksberg.dk 

FIREDERgKSBER:G 

!COMMUNIE 
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Frederiksberg Ko111mw1e 

F RE DE RIKSBE RG 

KOMMU N E

Til 

Hovedudvalget 

Høringssvar - Røgfri generation 

Hovedudvalgets formandskab anmodede med brev af 2. januar 2019 om 

MED-udvalgets drøftelse af modeller for indførelse af røgfri arbejdstid, herun

der eventuelle konsekvenser og holdningen til e-cigaretter. 

Børne- og Ungeområdets Lokal-MED har på sit møde den 7. februar 2019 

drøftet spørgsmålet. Her var der enighed om følgende tilbagemelding: 

"Børne- og Ungeområdets Lokal-MED har bedt medarbejderne i Børne- og 

Ungeområdets rådhusdel om en vejledende tilkendegivelse i forhold til røgfri 

arbejdsdag. Resultatet vedlægges som bilag. 

Børne- og Ungeområdets Lokal-MED støtter, at der indføres røgfri arbejdsdag 

på de arbejdspladser, hvor en stor del af målgruppen er børn og unge. Samti

dig støtter Lokal-MED, at der indføres røgfri arbejdsdag for Børne- og Unge

områdets medarbejdere på Rådhuset, da medarbejderne finder det vil være et 

helt forkert signal, at have forskellig rygepolitik inden for samme område. 

Lokal-MED lægger vægt på, at der etableres en overgangsperiode på mindst 

seks måneder der understøttes af indsatser der hjælper og motiverer medar

bejdere der ønsker det til rygestop (kurser, nikotintyggegummi etc.). 

Røgfri arbejdstid kan opfattes som et indgreb i den personlige frihed. 

Når Lokal-MED alligevel støtter røgfri arbejdstid, er det fordi rygning ikke ale

ne har konsekvenser for den enkelte, men udsætter andre for risici gennem 

partikelforurening. Forskningen viser entydigt at rygning medfører en betydelig 

sundhedsrisiko som har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Samtidig 

viser forskningen, at strukturelle tiltag, som f.eks. øget pris på cigaretter eller 

forbud mod rygning er nødvendige, hvis man skal mindske omfanget af ryg

ning i Danmark 

Medarbejdersiden gav udtryk for bekymring i forhold til sanktioner og hånd

hævelse af disse, og forudsætter tydelighed og gennemsigtighed omkring 

8. februar 2019 

Sagsbeh.: KR 

J.nr.: 27.24.00-P20-1-18

Børne- og Ungeområdet 

Børne- og Ungestaben 

Frederiksberg Rådhus 

2000 Frederiksberg 

www.frederiksberg.dk 

borneogungeomradet@ 

frederiksberg.dk 
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eventuelle sanktioner, så medarbejdere ikke uforvarende kommer i konflikt med en beslutning om røgfri 

arbejdsdag. ". 

Således vedtaget på Lokal-MED møde den 7. februar 2019. 

Venlig hilsen 

Inger Andersen 

Formand 

Mette Ellegaard 

Næstformand 

Bilag : Undersøgelse blandt medarbejder i BUO Rådhusdel 
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7. februar 2019

Røgfri generation 

Hvilken model vil du umiddelbart pege på? 

Respondenter 

Valgfri ordning (som nu) 

Rogfri arbejdsdag på de arbejdspladser, hvor en I 

stor del af målgruppen er born og unge I 

Rogfri arbejdsdag for alle ansatte i hele kommunen I 

0% 

M 

25% 50% 75% 100% 

Hvis der indføres røgfri arbejdsdag, er der så forhold du særligt ville 
lægge vægt på ? 

• Tilbud om rygestopkurser til rygere
• hjemmearbejdsplads

fleks ud
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19 
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• Jeg synes, at det er væsentligt, at det er de samme regler der gælder for alle ansatte i Frederiksberg
Kommune.

• at en ryger fx bør kunne flexe ud for at ryge
• Det kan være en tanke at understøtte medarbejdere, der aktuelt ryger, med hjælp til rygestop.
• Vejen til røgfrihed eller røgfri generation går ikke gennem lovgivning eller regler. Jeg oplever meget få,

der ryger på min daglige arbejdsplads 1-2 går ud for at ryge ca 2 gange om dagen - ud af over 50
medarbejdere i afdelingen. Så det vil være til gene for de 1-2 medarbejdere.

• Jeg vil syntes at man skal have lov til at ryge i ens frokostpause og hvis man ikke er et sted i nærheden
af borgere. (ryger ikke selv)

• At askebæger på væggen ved vestindgangen pilles ned, så røgen ikke kommer ned i Parterre, hvor vi
er meget generet af den.

• Ikke at få røg i af vinduerne
Kollegaer som ikke skal holde mange pauser
reduktion af sygefravær, da rygere har flere sygedage

• Jeg ryger ikke selv og er glad for at man nu kun ryger udendørs. Men synes det er i den anden grøft at
man nu vil jagte rygerne helt ud af arbejdsmarkedet. Man kan vel sikre, at der ikke ryges i nærheden af
børn og unge.

• Jeg kommer til at savne den tværgående snak på 'rygeplanken' Jeg vil stadig have behov for korte
pauser i dagens løb. Det vil være fint med nye 'samlingssteder' oaser, hvor medarbejderne kunne
mødes, men det er ikke realistisk at få medarbejderne til at gå langt væk fra arbejdspladsen, for at
indtage en kop kaffe - så det stiller store krav til hyggen i en sådan oase.

• Fordi det er forkert at fortælle folk hvad skal og må bruge deres pauser på.
• Tilbud om rygeafvænnings-hjælp
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• At jeg ikke udsætte for røg
at kollegaer kan holde pause sammen og ikke kun rygere

• Der skal ikke ryges ved og omkring børn og unge. Voksne skal være rollemodeller.

På arbejdspladser uden børn og unge, kan jeg ikke se problemet i at rygerne ind imellem går ud og 
ryger. Det har helt sikkert betydning for deres arbejdsglæde og følelsen af frihed. Vi bestemmer jo 
heller ikke over folk som er overvægtige eller i dårlig form. De får tilbud om hjælp, men ikke forbud.
Man siger jo ikke til den overvægtige at de ikke må spise kage i arbejdstiden eller den som ikke rører
sig, at de skal tage trapperne.
Tilbyd gode rygestopkurser og evt en form for belønning ved stop:-)

• Svært at kontrollere om folk ryger i eget hjem når de arbejder hjemmefra
• Inddrag de af kommunens medarbejder som ryger. En tilfreds medarbejder er mere tilbøjelig til at gøre

borgeren tilfreds.

Man har en fri vilje og jeg tænker at et 6.klassesbarn er ligeglad med at folk i kommunen holder op
med at ryge.

Jeg har aldrig røget, hvilket er et standpunkt jeg også havde som ung. Så snak med forældrene, det er
dem som opdrager og i flere tilfælde accepterer at deres børn ryger.

• ja , at mit arbejdsmiljø ville øge trivsel da vi så ikke skal lugte til alle de medarbejdere, der står udenfor
og oser løs - lige ind af vores vinduer i parterre

• Rygning er en privat sag og hører ikke hjemme på en moderne arbejdsplads.
• At der ikke ryges ved indgangspartier - herunder at der ikke opsættes askebægre på måder der lægger

op til, at her må man ryge ved indgangspartierne.
• Rygestopkurser og anden støtte til rygere i en overgangsperiode.
• Lidt afhængig af, hvordan ordningen præcist ville blive udformet, ville jeg være opmærksom på, om

man i praksis diskriminerer rygere og om man blqnder sig i noget som er folks egen sag.

PS: Jeg ryger ikke selv, men jeg har den holdning, at det er folks egen sag om de ryger, så længe de
bare går udenfor og gør det.

• Jeg tænker ikke det er et forhold som kommunen skal blande sig i. Jeg ryger ikke men hvis jeg gjorde
samt udførte mit job tilfredsstillende, så anser jeg det som min personlige ret til at gøre hvad jeg vil
med mit helbred.

• Forstår ikke spørgsmålet.
• Jeg er inkarneret ikke ryger, bryder mig ikke om osen f.eks. ved sidedøren - men jeg er også tilhænger

af personlig frihed og motivation. Hvis der indføres tvang,. i form af at mennesker ikke må bruge deres
pauser som de vil, og dermed fx til at ryge i passende omgivelser, så lægger jeg vægt på, at jeg
dermed er ansat på en arbejdsplads der ikke respekterer individet.

• Tilbyd rygestopkurser
Tilbyd en gradvis udfasning

• At ordningen betyder der er røgfrit på fast arbejdsplads- og i omgang med børn - og unge- men ikke
krav til hvad vi gør under transportering

• At man må ryge i egen bil eller steder udenfor sin arbejdsplads hvor man er alene
• Hjælp til nikotintyggegummi/plaster i en indfasningsperiode
• Man skal være opmærksom på, hvad der skal gælde, når medarbejderne arbejder hjemme eller ude

eksternt.
• At værdierne bag forslaget, f.eks. at man vil arbejde for en sund befolkning og kommunen går forrest

eller lignende bliver italesat i hele organisationen, så der ikke bare er tale om et" forbud" og dermed i
princippet indgreb i den personlige frihed.

• Selvbestemmelse når man arbejder hjemme, kører bil og når man flexer ud i sin arbejdstid, eks. i en
frokostpause.

• At rygerne får tilbudt et rygestopkursus
• Ja, at man ikke render efter medarbejdere for at kontrollere om de flexer ud, går en lille tur og ryger en

smøg, hvis de føler trang til det i løbet af dagen (selvfølgelig uden overdrivelse, men frihed til at flexe,
hvis man ellers passer sit arbejde).

• Lukning af (hemmeligt)rygerområd� på 3. sal.
• Jeg er ligeglad, jeg ryger ikke
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• Nej. Jeg er ikke-ryger, og kender ikke til rygeres eventuelle udfordringer ved en røgfri arbejdsdag

• Nej - kun at det bliver dejligt at kunne åbne vinduerne uden at få røg ind fra medarbejder der ryger
udenfor

• hjælpe medarbejder med rygestop

• At man anerkender at det kan være vanskeligt for nogle medarbejdere, og at man tilbyder forskellige
former for rygestop-støtte, så det kan imødekomme forskellige behov.

+ en bonus til de medarbejdere der aldrig har brugt arbejdspladsens ressourcer til hverken rygepauser
eller rygestopkurser.

• Jeg er meget generet af, at kontoret lugter af røg fordi røgen hænger i tøjet på mine kolleger der ryger.
Det påvirker vores fælles indeklima og jeg synes det eneste rigtige vil være at indføre røgfri
arbejdsplads for alle ansatte.

• En overgangsperiode af en vis varighed er vigtig for rygerne.
• Støtte til rygestop programmer

• Jeg forstår ikke spørgsmålet?

• Det skal defineres om det er tilladt at flekse ud og ryge eller ryge ved hjemmearbejde.
• Det skal være muligt for medarbejdere at flekse ud og dermed ikke være på arbejde, så medarbejderen

har mulighed for at ryge. Endvidere skal det være muligt for medarbejdere der arbejder hjemme at
ryge.

• -at jeg slipper for mine kollegaers generende røg, der kommer ind ad vinduerne på kontoret.
-at askebægerne flyttes væk fra indgangsdøre.

• Rygere skal tilbydes hjælp til at stoppe med at ryge.

• Nej, men forestiller mig, at mange vil få problemer med at overholde det.
• Jeg vil anbefale, at der bliver tilbudt rygerne et stop ryge kursus

• Vel ikke andet end at det vil genere og afgrænse min personlige frihed og valg. jeg synes det fint at vi
kan flexe ud som nu og dermed bruge vores egen tid. og at det foregår på steder hvor det ikke genere
andre som det er nu.

Som baggrund - er du daglig ryger? 

Ja
� 

Nej 

Ønsker ikke at oplyse � 

0% 25% 50% 

' 
-

75% 100% 

Respondenter 

18 

108 
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Tandplejen

Vedr. høring omkring røgfri arbejdsdag i lokal MED i både Sundhedstjenesten og Tandplejen 

Sundhedstjenesten: 
Punktet er blevet drøftet i Sundhedstjenestens lokale MED , og her tilslutter man sig spor 3: røgfri arbejdsdag i hele kommunen. 
Som det ser ud pt. er der ingen medarbejdere, der ryger i hverdagen og vi ønsker fremadrettet at være en røgfri arbejdsplads, hvor der skal være 
røgfri arbejdsdag for al le. 
Vi vil gøre opmærksom på dette ved ansættelsessamtaler, således at kommende kolleger, ved hvad de evt. siger ja til, hvis de takker ja til 
ansættelse hos os. 

Tandplejen: 
Punktet er blevet drøftet i Tandplejens lokale MED , og her tilslutter man sig spor 3: røgfri arbejdsdag i hele kommunen. 
Tandplejen har siden 1998 været en røgfri arbejdsplads og da man i sin tid indførte det, havde man regnet med mere modstand, end der kom. 
Vi har derefter gjort samtlige kommende medarbejdere opmærksomme på det allerede ved ansættelsessamtalerne, og det har ikke voldt 
særlige udfordringer. De medarbejdere vi har tilbudt en stilling har sagt ja tak. 

Venlig hilsen 

Lotte Høier 

OÆrtandlæge 

Tandplejen 
Bøme- og Ungeområdet 
Smallegade 1 
DK- 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38210200 
www.frederiksberg.dk 
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Vi har haft emnet oppe at vende i vores personaleMED her i huset og har følgende svar: 

• Vi anbefaler at man holder fast i den valgfri ordning som der er nu
• I forhold til konsekvenser for vores medarbejdere, tænker vi ikke at det vil have en konsekvens hos

os, idet vi ikke ses som en kommunal institution med børn og unge som primære målgruppe. Der
luftes dog bekymring om, hvorvidt det vil få store konsekvenser, hvis man besluttede at der ikke
måtte ryges på matriklen- gældende for alle (også gæster), idet personalet her i så fald skulle
håndhæve dette forbud?

• Nej, vi har endnu ingen erfaring med røgfri arbejdsdag
• Vores holdning til E-cigaretter er, at de går under samme kategori som alm tobak. Der spørges ind

til snus. Om man tænker at det hører under tobak/rygning?

FREDERIKSBER G 

KOMMU NE 
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J.nr.: 81.38.06-P35-1-18

Kultur og Fritid 

Svar fra K&F vedr. Røgfri Generation 

FREDERIKSBERG 

KOMMU NE 

25. januar 2019

Sagsbeh.:KB 

Kultur og Fritid(K&F) behandlede emnet Røgfri Generation på personalemøde den 10. januar 2019. 

K&F anbefaler spor 1: Valgfri ordning 

K&F rejste derudover en bekymring for de eventuelle reaktioner, personalet i kommunen bliver udsat for, 

hvis der kommer strengere regler for borgernes rygning på kommunale institutioner. 

Det er endvidere K&Fs opfattelse, at E-cigaretter skal behandles som almindelige cigaretter, indtil 

forskningsresultater kan påvise fakta der viser andet. 

Det understreges, at K&F er opmærksomme på det uhensigtsmæssige ved, at børn og unge kan opleve 

røg i deres omgivelser. Men det anbefales, at man arbejder med den problematik lokalt i en tillidsbaseret 

dialog, som Frederiksberg Kommune som arbejdsplads har tradition for. 

Kultur & Fritid/ By,-Kultur- og Miljø OmrådeUjanuar 2019 
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Høringssvar vedr. "Røgfri generation" FGV / FR-MED 

Blev drøftet på ekstraordinært MED-møde 29. januar 2019. 

1) Hvilket spor for røgfri arbejdsdag vil I anbefale?
FGV / FR-MED anbefaler den valgfri ordning som fungerer fint på vores arbejdsplads.
Der er en bred opfattelse i MED, at det er en indgriben i medarbejderne privatliv, såfremt
der bliver en røgfri arbejdsdag og dette desuden vil medføre en stor stress faktor hos de
nuværende rygere

- 95 % af medarbejderne i FGV / FR har en udendørs arbejdsplads
Der er en klar opfattelse af at vejen frem ikke er et forbud, men bedre oplysning, hjælp til at
stoppe m.v.
Det er klart, at medarbejderne respekterer de regler der findes i kommunen - f.eks. ikke
ryger, hvis der arbejdes på en institution, skole og andre steder med rygeforbud.

- Der ryges selvfølgelig ikke i forbindelse med dialog med borgerne, arbejde på legepladser
m.v.

2) Vil strammere regler for borgernes rygning have nogle konsekvenser for jer?
Jf. ovenstående - regler vil blive overholdt

3) Har i nogen erfaring med røgfri arbejdsdag?
Nej

4) Hvad er jeres holdning til e-cigaretter?
Ingen forskel i forhold til almindelig rygning og bør have samme regler som dette.

Allan Pøhl Schwartzbach Ole Philip 
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1. februar 2019

Høringssvar fra VPM-MED til Røgfri Generation 

HU har på baggrund af en beslutning i Magistraten sendt sagen vedrørende implementering af røgfri 
generation på Frederiksberg til drøftelse i MED-organisationen. 

Lokal-MED i Vej, Park og Miljø (VPM) har den 29. januar drøftet Røgfri Generation med afsæt i HUs 
spørgsmål, og skal på den baggrund komme med de efterfølgende bemærkninger. 

Hvilket spor for røgfri arbejdsdag vil I anbefale? 
Vi har i udvalget drøftet mulige spor med afsæt i de af HU nævnte alternativer. Vi er imidlertid i udvalget ikke 
nået frem til enighed om et spor, som vi kan anbefale. Det skyldes bl.a. forskel i grundlæggende holdninger 
men - nok så væsentligt - også at vi mangler viden om håndhævelses- og sanktionsmuligheder. 

Efter vores opfattelse bør regler, håndhævelse og sanktioner gå hånd i hånd. Der bør være 
overensstemmelse mellem regler, muligheden for at håndhæve dem og de sanktioner, som eventuelt brud 
mod reglerne medfører. 

Vi er i udvalget enige om det helt fundamentale, at medarbejderes (og borgeres) adfærd og handlinger, 
herunder naturligvis særligt rygning, ikke må kunne opfattes som legitimerende eller stimulerende til rygning. 

Udvalget er som nævnt ikke enige om at kunne anbefale et spor, men er dog enige om, at en valgfri ordning 
mellem røgfri arbejdsdag og røgfri arbejdsplads på de enkelte ansættelsessteder bør undgås. Valgfrihed 
betyder, at to medarbejdere fra hvert sit ansættelsessted, der mødes i byen under udførelse af deres 
arbejde, kan være omfattet af forskellige regelsæt. Den ene må måske ryge i det offentliger rum, mens den 
anden ikke må. Det forekommer urimeligt, særligt hvis der er tale om hårde sanktioner, som f.eks. 
afskedigelse ved gentagelser. 

Vil strammere regler for borgernes rygning have nogen konsekvenser for jer? 
Vi er naturligvis bevidste om, at vi som medarbejdere bør foregå med et godt eksempel i forhold til borgerne, 
men vi finder som udgangspunkt at regler for borgere og for medarbejdere bør være på samme niveau. 

Har I nogen erfaringer med røgfri arbejdsdag? 
Vi har ikke fra vores arbejdsplads i kommunen egne erfaringer med røgfri arbejdsdag. Et medlem af udvalget 
har erfaring fra tidligere arbejdsplads. På grund af manglende håndhævelse(smuligheder) gled denne 
ordning med tiden over i "røgfri arbejdsplads". 

Hvad er jeres holdning til e-cigaretter? 

Vi er enige om, at e-cigaretter bør betragtes på lige fod med almindelige cigaretter (og anden røg). 

På vegne af VPMs MED-udvalg 

Jan Bøge Sørensen 
Formand 

Lone Andersen 
Næstformand 
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Høringssvar fra bibliotekets MED-udvalg vedrørende røgfri generation på Frederiksberg og holdning 
til e-cigaretter. 

Da vi ikke finder, at der er problemer med ansattes rygning indendørs, udendørs og uden for matriklen, ser vi 
ingen grund til at skærpe den nuværende rygepolitik. Derfor anbefaler bibliotekets MED-udvalg: 

Spor 1: Valgfri ordning (som nu) 

De få ansatte som ryger i arbejdstiden flexer sig ud og ryger uden for matriklen, hvor der ikke befinder sig 
unge. 

Angående e-cigaretter er vores holdning, at de skal sidestilles med almindelige cigaretter og følge reglerne 
for disse. 

MVH 

Bibliotekets MED-udvalg 
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FRE D E RIKSBE R G  

K OMMU N E

Dato: 6. februar 2019 

Sagsbeh: TIJE 

SBSYS: 81.38.00-P35-4-18 

KDO område MED 

På KDO område MED den 6. februar 2019 blev sagen vedr. røgfri generation drøftet. 

Udvalget havde følgende bemærkninger: 

Spor: 

KDO område MED anbefaler spor 1 sådan, at nuværende rygepolitik fortsætter, hvor en 

række arbejdspladser har besluttet røgfri arbejdsdag gennem de senste år. 

Konsekvenser for medarbejdere hvis borgernes regler for rygning strammes: 

Sanktioner kan være vanskelige at håndhæve, men i.f.t. børn og unge, er der ikke stor 

borgerkontakt på Rådhuset. 

Erfaringer med røgfri arbejdsdag: 

Ingen afdelinger i KDO har erfaringer med røgfri arbejdsdag. 

Holdning til e-cigaretter: 

KDO område MED anbefaler, hvilket allerede fremgår af Frederiksberg Kommunes rygepoli

tik, at e-cigaretter sidestilles med alm. tobak. 

Med venlig hilsen 

formandskabet for KDO område MED 

Torben Kjærgaard, Thomas Olsen og Niels-Erik Mathiasen 

72



It og Digitaliserings Lokal-MED har pa møde 28. januar 2019 drøftet HU's henvendelse og spørgsmål 
om røgfri arbejdsclag som del af Kommunalbestyrelsens beslutning om "Røgfri Generation". 

• Udvalget opleve,: at røgfri arbejdsdag er et svært og dilemmafyldt emne, og udvalget er delt i
spørgsmålet om fastholdelse af nuværende ordning eller indførelse af røgfri arbejdsdag.
• Medarbejdeme/B-siden ønsker at fastholcle nuværende ordning med lokale aftaler.

Medarbejdersiden finder, at røgfri arbejdsdag er overformynderisk og en stor indskrænkning i
medarbejdernes personlige frihed og ret til at selv at bestemme over eget liv

• Ledelsen/A-siden ser helst, at der indføres røgfri arbejdsdag særligt (men ikke udelukkende) for
sikre vores unge it-supporlelever ved, at Frederiksberg Kommune som arbejdsplads bidrager til at
minimere tilgængeligheden til flJgning.

• Lokal-MED er enige i, at e-cigaretter skal sidestilles med almindelige cigaretter
• Afdelingen har ingen e1iaringer med røgfri arbejdsdage

• Såfremt at den nuværende ordning fastholdes, stilles forslag om en form for afspærring med læ i
kolonnaden, hvor rygerne skal befinde sig under rygningen. He,ved bliver rygningen mindre synlig,
og alle ane/re afskærmes fra at ga gennem røgskyer.

• Såfremt røgfri arbejdsplads indføres, stilles forslag om en proces til indførelsen.

Venlig hilsen 

Vibeke van der Sprong 

Chef for It og Digitalisering 
F R E D E R I IC S B E R G 

K OMMU N E

It og Digitalisering 
Kommunaldirekt0romradet 
Frederiksberg Rådhus 
Srnallegade ·t 
OK - 2000 Frederiksberg 
Direkte +45 28982·153 
Mobil +45 28982163 
www.frederiksberq.dk 
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Område MED SSA 

Bemærkninger til Hovedudvalget om røgfri generation fra SSA Område MED 

Hovedudvalget har med brev af den 2. januar 2019 bedt om at SSA Område MED drøfter 

sagen vedr. røgfri generation. SSA Område MED har på ordinært møde den 21. november 

2018 drøftet temaet om "Implementering af Røgfri Generation på Frederiksberg", der har 

været behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 5. november 2018 og i de 

øvrige fagudvalg og i Magistraten den 19. november 2018. På mødet i SSA Område MED 

blev der givet kompetence til, at en arbejdsgruppe under SSA Område MED vedr. trivsel 

og arbejdsmiljø, udarbejder et svar på vegne af udvalget på baggrund af disse drøftelser. 

Nedenstående bemærkninger til implementering af røgfri generation er efterfølgende 

sendt til kommentering i udvalget og nedenstående indsendes således som høringssvar 

fra SSA Område MED. 

I det omfang Kommunalbestyrelsen ønsker en markant indsats i retning af Røgfri Gene

ration (jf. det landsdækkende partnerskab 'Røgfri fremtid' initieret af Kræftens Bekæm

pelse og Trygfonden), ser SSA Område MED det som naturligt, at der også indgår en 

afklaret holdning til medarbejdernes rygning. 

Vi har i SSA flere års erfaring med frivillig indførelse af "Røgfri Arbejdsdag" på lokale 

arbejdspladser i forlængelse af kommunens nuværende rygepolitik og det er oplagt at 

bruge disse erfaringer i det videre arbejde - og dermed også begrebet "Røgfri Arbejdsdag" 

og udvide det fra en frivillig ordning til en egentlig del af kommunens rygepolitik. 

Hvis børn og unge skal skærmes for røg er det kun naturligt, at de ikke møder røg eller 

spor af røg hos medarbejdere fra Frederiksberg Kommune. Røg eller spor af røg på en 

medarbejder har to væsentlige aspekter. Første aspekt er signalværdien og medarbejde

ren som rollemodel. Dernæst er der det potentielt sundhedsskadelige aspekt ved at der 

overføres røgpartikler fra medarbejderens tøj og hænder til den unge borger. 

Der kan dog være en specifik problemstilling på nogle lokale arbejdspladser vedrørende 

borgernes røg og om et forbud eventuelt kan påvirke løsningen af kerneopgaven. Område 

MED tager til efterretning, at høringssvarene fra de lokale arbejdspladser forholder sig til 

denne mulige udfordring. 

I forbindelse med røgfri generation vil der formodentligt blive indført rygeforbud for bor

gerne på nogle institutioner. Det vil være unaturligt at indføre rygeforbud for borgerne og 

samtidig tillade medarbejderne, som er i kontakt med borgerne, at ryge. SSA Område 

MED mener at røgfri arbejdsdag for medarbejderne må være en naturlig følge af et ryge

forbud for borgerne. 
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SSA Område MED kan derfor anbefale to af de tre grundlæggende spor som Hovedudval

get peger på: 

2: Røgfri Arbejdsdag på alle arbejdspladser, hvor en stor del af målgruppen er børn og unge 

3: Røgfri Arbejdsdag for alle ansatte i hele kommunen 

SSA Område MED anbefaler desuden, at: 

• Røgfri Arbejdsdag indføres tidligst et halvt år efter det er politisk besluttet fx in
den udgangen af 2019 hvis beslutningen træffes i foråret 2019

• Magistratens beslutning gælder både kommunale og selvejende institutioner med
driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune

• Der udsendes et vejledningsmateriale der understøtter MED-udvalgenes imple-
mentering af Røgfri Arbejdsdag

SSA Område MED sidestiller rygning af e-cigaretter med rygning af almindelige cigaretter. 

Røgfri Arbejdsdag på arbejdspladser hvor børn og unge er en stor del af målgruppen (mo

del 2) hænger i sagens natur tættest sammen med initiativet om Røgfri Generation og vil 

bevare frivilligheden i rygepolitikken i mange MED-udvalg, men omvendt vil en generel 

regel om Røgfri Arbejdsdag (model 3) sende et mere entydigt signal og gøre rygepolitikken 

og implementeringen af denne i kommunen mere ensartet. 

Røgfri arbejdsdag for alle ansatte i hele kommunen vil også gøre processen hurtigere og 

spare en del tid. Hvis Røgfri Arbejdsdag afgrænses til udvalgte arbejdspladser anbefales 

det, at Hovedudvalget gør en særlig indsats for at motivere MED-udvalgene på arbejds

pladser også uden børn og unge som målgruppe, til at drøfte de faglige og sociale fordele 

ved at indføre røgfri arbejdsdag. 

En del af de lokale MED-udvalg i SSA, som ikke har indført røgfri arbejdsdag, har givet 

udtryk for at det ville have været lettere, hvis beslutningen kom ovenfra og hvis der derfor 

gælder samme regler for alle. Mange af de lokale MED-udvalg, der har indført røgfri ar

bejdsdag, har dog givet udtryk for tilfredshed med, at beslutningen er truffet lokalt. 

SSA Område MED har en række konkrete erfaringer med hhv. proces frem mod Røgfri 

Arbejdsdag og praksiserfaringer fra de arbejdspladser, der har valgt at indføre Røgfri Ar

bejdsdag og herunder også erfaringer med de eventuelle personalemæssige konsekvenser 

af dette. 

De MED-udvalg i SSA, der har indført røgfri arbejdsdag, har alle rigtig gode erfaringer med 

beslutningen. Det giver god mening i hverdagen i forhold til kerneopgaven og det sociale 

sammenhold på arbejdspladsen, samtidig med at borgerne oplever at medarbejderne er 

mere tilstede på arbejdspladsen og ligeledes undgår lugtgener fra medarbejdernes tøj. 
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Erfaringer vedr. røgfri arbejdsdag i lokale MED-udvalg i SSA 

SSA Område MED har gennem 6 år arbejdet for at motivere arbejdspladser i SSA til at 

indføre røgfri arbejdsdag. Vi har været i dialog med alle MED-udvalg og har indsamlet 

erfaringer fra de lokale drøftelser og dilemmaer. Disse kan opsummeres som følgende 

råd: 

Der har i SSA ikke været et mål om, at alle skal være røgfri, men specifikt et mål om at 

alle MED-udvalg har drøftet muligheden for at indføre røgfri arbejdsdag. Den frivillige mo

del for indførelse af røgfri arbejdsdag, hvor beslutningen træffes i det lokale MED-udvalg, 

har vist sig at være en stor styrke, da ønsket om røgfri arbejdsdag derved kommer nedefra 

i organisationen, hvilket giver en god dynamik og god efterfølgende implementering. 

Det er afgørende at der i processen fokuseres på de positive effekter af røgfri arbejdsdag, 

hvilken betydning det kan få for kerneopgaven og for pausekulturen på arbejdspladsen. 

Det har også vist sig at være vigtigt at medarbejderne får tid til at vænne sig til tanken 

om at blive en røgfri arbejdsplads og samtidig får lejlighed til at overveje, hvordan de 

ønsker at takle dette. 

For at understøtte den gode dialog på de lokale arbejdspladser er det vigtigt at der er 

udarbejdet et godt vejledningsmateriale der beskriver de dilemmaer, man kan komme til 

at opleve ved indførelsen af røgfrihed samt kommer med forslag til, hvordan disse dilem

maer og udfordringer kan håndteres. 

Vores erfaringer med det vejledningsmateriale, som SSA Område MED har udviklet, er at 

det både har indeholdt dialogværktøjer og spørgsmål/svar-katalog, som har forholdt sig 

til de dilemmaer, der er kommet frem i dialogen med de lokale MED-udvalg - og herunder 

også et muligt dilemma vedr. de personalemæssige konsekvenser ved ikke at overholde 

røgfri arbejdsdag. Der har i SSA været åbenhed om at retningslinjerne om røgfri arbejds

dag sidestilles med de øvrige faglige og personalemæssige retningslinjer, der i øvrigt gæl

der for den lokale arbejdsplads, og at det er en naturlig del af den lokale leders ansvar at 

sikre, at retningslinjerne overholdes. Erfaringen er, at dette ikke i praksis har vist sig at 

være en udfordring. SSA Område MED formulerede følgende, til fri benyttelse for de lokale 

MED-udvalg: 

Overholdelsen af den røgfri arbejdsdag sker først og fremmest gennem kollegial 

støtte/samarbejde. Ledere er naturlige garanter for, at den røgfri arbejdsdag overholdes. 

Hvis en medarbejder ikke overholder den røgfri arbejdsdag, er det den enkelte leders pligt 

at motivere den p§gældende medarbejder til at være røgfri. Det kan gøres ved tilbud om 

deltagelse i "rygestopkurser" eller ved opfølgende samtaler, hvor rygepolitikken skærpes. 

Der vil løbende være en opfølgning mellem leder og den p§gældende medarbejder. Hvis 
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alle tiltag er virknings/øse og det m§ konstateres, at den p§gældende medarbejder ikke 

vil overholde den røgfri arbejdsdag, m§ det betragtes som uacceptabel adfærd fra med

arbejderens side - p§ samme m§de som hvis andre politikker og regler p§ arbejdspladsen 

ikke overholdes. Denne adfærd vil medføre en tjenstlig sag og vil blive behandlet efter de 

formelle retningslinjer om tjenstlige sager. 

Ovenstående implementeres lokalt efter aftale i det enkelte lokale udvalg og erfaringen 

er, at dette ikke i praksis har vist sig at være en udfordring. 

Tilbagemeldingen fra MED-udvalgene er, at det grundige vejledningsmateriale har været 

medvirkende til at flytte diskussionen fra dilemmaerne, til hvordan man høster fordelene 

ved at indføre røgfri arbejdsdag. 

Sammendrag af de vigtigste erfaringer fra de lokale MED-udvalg i SSA med at indføre 

røgfri arbejdsdag: 

Ønsket om gode pauser har været begrundelsen for mange MED-udvalg: 

• Skønt ikke at skulle lede efter kollegaer
• Pauser holdes nu fælles for alle og afbrydes ikke af rygepauser
• Før vi indførte røgfri arbejdsdag skulle de ikke-rygende dække arbejdet for de ry

gende. Det var dårligt for opgavevaretageisen og arbejdsklimaet
• Rygepauser voldte problemer. Nu diskuterer vi ikke længere rygepauser og pau

sers længde for den enkelte

Rygning fylder ikke længere i hverdagen: 

• Vi er røgfri, når vi rekrutterer
• Det fylder ikke som tiden går - røgfri arbejdsdag er ikke et stort samtaleemne

mere (røgfri i 1 ½ år)
• Det er nu helt utænkeligt, at vores kollegaer forlader huset for at ryge. Det ville

virke meget aparte
• Utilfredshed med rygning var stor og blev drøftet på rigtig mange møder, nu ta

les der ikke om rygning mere
• Rygerne ryger mindre eller er stoppet, og det er de fleste glade for
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Forebyggelsesområdets lokale MED-udvalg 

Forebyggelsesområdets lokal-MED har nedenstående bemærkninger til spørgsmålene fra 
Hovedudvalget vedr. sagen om røgfri generation: 

• Hvilket spor for røgfri arbejdsdag I vil anbefale? Vi anbefaler røgfri arbejdstid for alle
medarbejdere i Frederiksberg Kommune - Og det burde være HU, der traf den beslutning
idet udvalget går på tværs af direktionsområderne_

• Vil strammere regler for borgernes rygning have konsekvenser for jer? Ja, hvis det
forventes at være medarbejdernes opgave at håndhæve/sanktionere de strammere regler.
Dog er det vores erfaring, al indførelse af røgfrihed div_ steder generelt let bliver accepteret
af borgere uden klager. Og ganske få bryder decideret et rygeforbud_

• Har I nogle erfaringer med røgfri arbejdsdag? Vi har selv indført røgfri arbejdsdag_ Det
største problem i denne proces var, at HU lagde det ud til lokal-MED at beslutte_ Det 
underminerer i vores optik tiU.s. rolle som tværgående udvalg_ HU har fx besluttet en 
alkoholpolitik for kommunens medarbejdere, uden at lægge beslutningen ud til lokal-MED_

• Har I nogle holdninger til e-cigaretter? Ja de bør frarådes og indgå i både lokale som
kommunale rygepolitikker (jmf .. anbefalinger fra Kræftens Bekæmpelse,
Sundhedsstyrelsen og WHO)

FRE DE RIK SBE RG 

KOMMU NE 
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Lokal MED Socialafdelingen - Myndighed 

Hørings.svar med høringsfrist den 08.02.2019 vedr. implementering af røgfri generation på Frederiksberg 

Det Lokale Med-Udvalg i Socialafdelingen har taget stilling til hvilket spor for røgfri arbejdsdag vi vil 

anbefale. 

• S-ociala-delingens Lokale Med-Udvalg anbefaler spor 1. Valgfri ordning.
• Socialafdelingens Lokale Med-Udvalg anbefaler at sidestille e-cigaretter med øvrig tobak.

Medarbejdere i Socialafdelingen vil udføre opgaverne i røgfrie miljøer indendørs og ønsker at forebygge 
sundhedsskadelige effekter af passiv rygning a · enhver art. Socialafdelingen ønsker en attraktiv og 

rummelig arbejdsplads, hvor ingen medarbejdere bliver udsat for stigma eller marginalisering grundet 

aktivt tilvalg om at være ryger. 

Erfaringer viser, at meget omfattende forbud ikke altid har den ønskede effekt, selvom intentionerne bag 

kan være gode. 

Socialafdelingen har bevidst taget udgangspunkt i, at den lokale rygepoliti· skal sætte begrænsninger for 

rygning pa lokaliteterne og ikke sæt e begrænsninger, der griber ind i den enkelte medarbejders personlige 

ret og frihed til selv at vælge. Det er ligeledes sikret, at kvalitet og effektivitet i løsningen af opgaver ikke 

påvirkes af den enkeltes rygevaner, idet den lokale rygepolitik stiller krav om, at der stemples ud i 
rygepauser. 

Socialafdelingens medarbejdere, der ønsker rygestop, vil kontinuerligt have adgang til at tage aktion på sine 

ønsker gennem motivation, råd og vejledning, sam• tilbud om rygestopkurser ved en rygestopinstruktør på 

Sundhedscentret. Men Sociala'delingen anbefaler også en mere udfarende mo iverende indsats direkte til 

medarbejderne om tilbud i denne forbindelse. 
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Lokal MED F86 

Høringssvar fra Lokal Med F86 

Ungecenter/ Center for Arbejdsrehabilitering og Center for Aktiviteter 

140 medarbejdere. 

Vedrørende røgfri arbejdsdag for medarbejderne 

Hvilke spor for røgfri arbejdsdag vil I anbefale ? 

F86 ønsker, at fremme og bakke op om Kommunalbestyrelsens fokus og initiativer m. h. 

p. på at få en røgfri generation i 2030.

F86 har fokus på at tilbyde sundhedsfremmende initiativer der understøtter sundere le

vevis for såvel vores borgere som medarbejdere. Det gælder kost, motion , alkoholindtag 

og rygestop. 

F86 oplever ingen problemer i hverdagen med rygning. F86 anbefaler derfor den valgfri 

ordning. 

Vil strammere regler for borgernes rygning have nogen konsekvenser for F86 

F86 arbejder med at skabe forudsætninger for at de ledige og sygemeldte borgere ud

fordres og får muligheder for at udvikle de personlige, sociale og faglige kompetencer, 

der på sigt kan bidrage til selvforsørgelse. 

Forudsætningen for at skabe forandring og motivation sker via det relationelle arbejde, 

som skal styrke borgerens potentialer m. h. p. selvforsørgelse. Det er borgeren selv, der 

skal tage ejerskab for forandringen. Dette er nemt for nogle målgrupper, men kræver en 

stor intensiv og langvarig indsats for andre. 

MED- udvalget ser en risiko for, at røgfri arbejdsdag/kursusdag vil kunne hæmme tilgan

gen og dialog med borgere der har store udfordringer og det derfor kan medføre en dår

lig progression mod uddannelse og arbejdsmarkedet. 

Medarbejderne ønsker ikke at skulle håndhæve forbud, herunder indstille til sanktioner. 

Det vil skabe mange konflikter og som udgangspunkt har vi mange andre problemstillin

ger vi finder er mere vigtige at tackle i vores arbejde med borgerne. 
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Har i nogen erfaringer med røgfri arbejdsdag? 

F86 har ingen specifikke erfaringer med røgfri arbejdsdag. Vi har en dagligdag, hvor ryg

ning ikke opleves som et problem. Det er udelukkende tilladt for medarbejdere og bor

gerne at ryge udendørs i to begrænsede Zoner. Medarbejdere der ryger anvender fleks

tid. 

Hvad er jeres holdninger til e-cigaretter ? 

F86 sidestiller E cigaretter med almindelige cigaretter. 
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Lokal MED Plejeboligerne Østervang 

FRE DE RIKSBE R G  

KOMMUNE 

Dato: 23_ januar 2019 

Plejeboligerne Østervang 
Godthåbsvej 83 
2000 Frederiksberg 

Telefon 2898 3503 

M9je11@fred8iiL'-berg.dk 

Svar på MED-drøftelse om røgfri generation fra MED-udvalget på Plejeboligerne Østervang: 

Vi starter røgfri arbejdsdag den 1.5.2019 
Det vil hjælpe i det daglige at der var strammere regler for borgerne, både for medarbejdere og 
øvrige beboere og deres pårørende . Ex. Regler om ekstra udsugning, dørlukning, udluftning osv. 
Vi anbefaler at der er ens regler alle steder. 
Vi har hele tiden sat e-cigaretten lig med alm cigaretter. 

Med venlig hilsen og på vegne af MED-udvalget 

Forstander Margit Jensen 
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Lokal MED Kastanjehaven 

Hvilket spor for røgfri arbejdsdag vil I anbefale? 

Kastanjehavens MED-udvalg anbefaler spor 3: Røgfri arbejdsdag for alle ansatte i hele 
kommunen. Vi tilslutter os den røgfri arbejdsdag for alle, da det vil være det nemmeste i 
forhold til overholdelse i bred forstand, således at der ikke opstår tvivl ved besøg på an
dre institutioner. Vi mener også at det er et godt signal for at sikre en røgfri generation. 

Vil strammere regler for borgernes rygning have nogen konsekvenser for jer? 

Nej, det vil det ikke, reglerne kan ikke strammes yderligere, da beboerne ikke kan for
bydes at ryge i deres bolig, men det kan være til stor gene for personale, der skal op
holde sig der i længere tid og det ville være godt hvis man centralt fra var enige om, at 
beboerne bør pålægges anskaffelse og udgift til luftrenser til boligen ved indflytning. 

Har I nogen erfaringer med røgfri arbejdsdag? 

Kastanjehaven har været røgfri arbejdsplads siden 1 januar 2015, altså i 4 år. Persona
let orienteres i annoncer og ved ansættelse om røgfri arbejdsdag, ligesom det fremgår af 
personalehåndbogen. Der har været givet to advarsler til personale, der har overtrådt 
rygereglen. 

Hvad er jeres holdning til e-cigaretter? 

MED-udvalget er enige om, at e-cigaretter ikke må benyttes. Dette er også tilfældet i 
Kastanjehaven. 
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