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Kollegial førstehjælp
FORMÅL

Formålet med rygepolitikken er at skabe en sund og røgfri arbejdsplads, som er 

medvirkende til velvære og trivsel for medarbejdere og borgere. Frederikshavn Kommune 

ønsker at sikre, at borgere og medarbejdere kan færdes i et røgfrit miljø.

Frederikshavn Kommune ønsker at sikre,
at borgere og medarbejdere kan færdes
i et røgfrit miljø. 
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Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Frederikshavn Kommunes arbejdspladser. 

Rygeforbuddet gælder alle ansatte samt borgere og kunder, der besøger de kommunale 

bygninger. Rygeforbuddet er også gældende i kommunens køretøjer.

Al rygning skal foregå udendørs på dertil anviste og afskærmede områder eller i 

eksisterende rygerum/rygekabiner. I tilknytning til indendørs rygerum/rygekabiner skal der 

opsættes skilte, der informerer om, at luften udenfor rygerummet/rygekabinen kan være 

sundhedsskadelig.

Udgifter forbundet med rygepolitikken afholdes decentralt, herunder eksempelvis 

rygestopkurser, afskærmning af rygeområder m.m. Rygning skal ske i ”passende omfang” 

og skal indpasses i det daglige arbejde. Udmøntningen af ”passende omfang” afklares 

med nærmeste leder.

GENERELLE

BESTEMMELSER
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Dagplejehjem

I dagplejehjem og andre lokaler til brug for dagpleje, der indgår i den kommunale dagpleje 

og puljeordninger, må der ikke ryges indendørs i det tidsrum, hvor der passes børn. Det er i 

øvrigt ikke tilladt at ryge i lokaler, der primært bruges som børnenes lege- og opholdsrum.

Borgers eget hjem

For medarbejdere, der har borgerkontakt i borgers eget hjem, kan der være særlige 

udfordringer med at overholde rygepolitikken. I sådanne tilfælde skal der foretages 

fornøden udluftning inden medarbejderen ankommer, og der må ikke ryges, mens 

medarbejderen opholder sig i hjemmet.

Lokale retningslinjer

Der kan i særlige tilfælde begrundet i borgerens behov lokalt udarbejdes særlige 

retningslinjer, der beskriver, hvordan rygepolitikken skal håndteres i praksis – dog således, 

at rygepolitikken overholdes. Beslutningskompetencen ligger i områdets afdelings-

MEDudvalg.

E-cigaretter

E-cigaretter sidestilles med almindelig rygning

Daginstitutioner, skoler, musikskoler, døgninstitutioner og lignende, der har optaget børn 
og unge under 18 år
På daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og lign., der har optaget børn og unge under 
18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. 

For anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholdssteder mv.) målrettet børn og unge under 
18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de 

unge ryger udendørs på anviste og afskærmede steder på institutionens område.

Rygestopkurser

Frederikshavn Kommune ønsker at fremme et røgfrit arbejdsmiljø og tilbyder medarbejderne 

rygestopkurser, som eksempelvis udbydes af Sundhedscentrene. Eventuelle udgifter 

finansieres af den enkelte arbejdsplads.

E-cigaretter sidestilles 
med almindelig rygning
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Ved overtrædelse af nærværende bestemmelser gælder de almindelige 

ansættelsesretlige regler i form af en påtale, advarsel eller afsked. Der skal altid 

foretages en konkret vurdering af den enkelte sag i samråd med Center for Økonomi og 

Personale.

SANKTIONER
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Kollegial førstehjælp

Rygepolitikken træder i kraft den 1. januar 2017.

IKRAFT-

TRÆDELSE

Rygepolitikken revideres ved lovændringer eller senest i forbindelse med næste evaluering 

af MED-aftalen.

HovedMED har kompetencen til at vedtage mindre ændringer af Frederikshavn Kommunes 

personalepolitikker, hvis ændringerne kan foretages inden for budgetrammen på området. 

Væsentlige ændringer behandles politisk, jf. den til enhver tid gældende kompetenceplan.

HovedMED 24. oktober 2013, Frederikshavn Byråd 27. november 2013.

HovedMED 7. december 2016.
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