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Høring av forslag til endringer i tobakkskadeloven 
 

Det vises til høring om endringer av Tobakksskadeloven. I den forbindelse vil 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) uttale følgende: 

 

LO støtter de overordnede mål/visjoner om å redusere tobakksbruken i Norge, gjøre barn og 

unge røykfrie og sikre vern mot passiv røyking. I det følgende vil vi forholde oss til de 

forslagene som vedrører arbeidsmiljø.   

 

LO mener at alle skal sikres et røykfritt miljø på arbeidsplassen sin. Vi ser det også slik at 

skal vi lykkes med det, må arbeidet ha en forankring lokalt, og bygge på samarbeid – ikke 

konfrontasjon. Dersom man skal få til et slikt engasjement, er det nødvendig at de tillitsvalgte 

og verneombudene gis tid til å delta i arbeidet, og at de settes i stand til å bistå i arbeidet med 

etablering av røykfrie arbeidsmiljøer, tilrettelegging av tilbud for de som ønsker å bli røykfrie 

og  tilrettelegge forholdene for de som fortsatt ønsker å røyke. 

 

Reduksjonen av antall dagligrøykere og arbeidstakere som blir utsatt for passiv røyking de 

seinere åra, slik departementet viser i høringsnotatet, tyder på at systematisk samarbeid og 

holdningsskapende arbeid, gir resultater. Vi mener at tiltak for å redusere tobakksbruk på 

arbeidsplassene også i framtida må gjennomføres på en slik måte at det er bred forståelse og 

aksept for de tiltak som skal gjennomføres – både hos røykere og ikke-røykere. Dette gjelder 

for arbeidet med motivering, informasjon og andre tiltak i det tobakksskadeforebyggende 

arbeidet.  

 

Vi vil understreke viktigheten av at forholdene på arbeidsplassen også legges til rette for de 

som er røykere. Dette for å sikre et arbeidsmiljø hvor det er gjensidig respekt og forståelse 

mellom røykere og ikke-røykere slik at de kan arbeide mot felles mål – et røykfritt 

arbeidsmiljø med plass til alle. Bare på den måten vil det være mulig å få bredde i 

engasjementet slik at det er mulig å få tilstrekkelig styrke og et løft på dette arbeidet. 

 

Tiltak som rettes mot arbeidslivet må ikke utformes slik at de fører til at de som røyker 

utsettes for en behandling som virker krenkende, slik at man får et ”røykedelt arbeidsmarked” 
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der deler av arbeidsmarkedet stenges for røykere. Det må fremdeles være mulig å komme 

fram til lokale ordninger som anses mest hensiktsmessig for dem det gjelder.  
 
 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Trine Lise Sundnes 
(sign.) 

 

 Knut Bodding 
 (sign.) 

Saksbeh.: Øyvind Rongevær 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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