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Høring på forslag til endringer i tobakkskadeloven 
 

Viser til høringsnotatet om endringer i tobakksloven, januar 2012. 

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Det å avgi høringsuttalelser er 

en viktig del av Barneombudets arbeid. Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til 

vern om barns interesser blir fulgt og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har 

etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget tiltak, eller som 

høringsinstans, ivareta barns interesser i sammenheng med planlegging og utredning på alle 

områder, samt foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet. Ombudets mandat er 

begrenset til barn under 18 år. 

 

Vi registrerer at forslagene i høringsnotatet blant annet baserer seg på barnekonvensjonen og 

artikkel 24, hvor barns rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard presiseres. 

Vi synes det er fint at departementet er så tydelige i bruk av barnekonvensjonen i arbeidet 

med en lovendring.   

 

En bevillingsordning for salg av tobakk 

I likhet med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet er også Barneombudet 

bekymret for at det i stor grad selges tobakksvarer til barn og unge under 18 år. Vi støtter 

derfor forslaget om en kommunal bevillingsordning for salg, at det utføres kontroll med 

salgsstedene, og at disse kan ilegges sanksjoner ved brudd på tobakksregelverket.  

 

Vi vil kommentere noen av de øvrige foreslåtte endringene i tobakksskadeloven, spesielt de 

endringene som er knyttet til barn.  

 

§ 12A Vern av barn mot passiv røyking 
Barneombudet støtter forslaget om en egen paragraf for å verne barn mot helseskadelig 

passiv røyking, og vi slutter oss også til den foreslåtte ordlyden. Vi tror en lovbestemmelse 

om å verne barn mot passiv røyking kan være nyttig, også i saker hvor barnevernet vurderer 

omsorgssituasjonen knyttet til et barn. Hvis barnet lever under forhold som gir grunn til 

alvorlig bekymring, og det i tillegg utsettes for passiv røyking, vil en lovbestemmelse knyttet 

til dette gi ytterligere grunnlag for å iverksette barnevernstiltak. 
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§ 12B Tobakksforbud i lokaler og uteområder til barnehager 

Barneombudet støtter dette forslaget 

 

§ 12C Tobakksforbud for elever i skoletiden og i skolens uteområder 

Barneombudet støtter dette forslaget, men mener dette også bør gjelder lærere, ikke bare 

elever. Vi ser at dette er diskutert i høringsnotatet. Vi mener likevel det bør lovbestemmes at 

lærere, i likhet med elever, skal avstå fra bruk av tobakk i skoletiden og i skolens uteområder.  

 

Barneombudet stiller også spørsmål ved bruken av begrepet «tobakksfrie» i setningen 

«Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden». Vi 

mener dette er uklart. Hva betyr det å være tobakksfri? Betyr det både bruk og besittelse? 

Hvordan skal en kontroll av dette eventuelt håndheves? Vi etterlyser en mer presis ordlyd 

her. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 

Barneombudet støtter også forslaget til endringen i forskrift 1.desember 1995 nr. 928 om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 18. Jf ny lovtekst vil det nå bli forbudt å 

røyke i private hjem som brukes til skoler og barnehager, også utenom virksomhetens 

åpningstider. 

 

Barneombudet har ikke tatt stilling til øvrige forslagene i høringsnotatet. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

Reidar Hjermann 

barneombud 

Tone Viljugrein 

seniorrådgiver 

  

  

 

Brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.  

 

 

 

 

 


