
 

 

 
 

 

Besøksadresse Telefon   Telefaks Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 Tromsø 

Epost mottak 

troms@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 
Utvalg: Fylkesrådet  

Møtedato: 24.04.2012 

Utvalgssak: 67/12  

 

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Arkivsak: 09/1244-16 

Tittel: HØRINGSSVAR FRA TROMS FYLKESKOMMUNE TIL 

ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 
 

 

Vedtak: 

 

Fylkesrådet vedtar følgende høringsuttalelse til endringer i tobakksskadeloven: 

 

1. Om grunnlaget for endringene og forholdet til ny folkehelselov 

Fylkesrådet mener det er positivt at man belyser forslag til endringer i tobakksskadeloven i 

forhold til folkehelseloven og det forebyggende helsearbeidet. Det står at tobakksforebygging 

vil være en viktig del av kommunenes folkehelsearbeid. Man bør også vurdere å presisere 

fylkeskommunens viktighet av tobakksforebygging som eier av store offentlige bygg og ikke 

minst tjenesteyter på skole, tannhelse og samferdsel. Det vises til målsetningen i 

samhandlingsreformen at man skal forebygge der det er mulig.  

 

2. Om tiltak for å begrense ungdoms tilgang på tobakk. 

Fylkesrådet er generelt positiv til alle forslagene for å begrense at ungdommer skal få eller 

lokkes til tilgang på tobakk. Fylkesrådet vil fremheve viktigheten av forbudet mot salg av 

mindre sigarettpakker. Det er videre viktig å være oppmerksom på tendensen som man ser i 

form av mindre snuspakker som retter seg spesielt mot kvinner og ungdomsgruppen.   

Fylkesrådet stiller spørsmål ved om forslaget om forbud mot selvbetjening av tobakksvarer vil 

begrense tilgangen ytterligere utover dagens praksis. 

 
3. Om tobakksfrie arenaer og vern mot passiv røyking  

Fylkesrådet mener at forslagene om tobakksfrie arenaer og vern mot passiv røyking i stor grad 

vil bidra til en positiv utvikling for å begrense bruk av tobakk, og at tobakkskonvensjonens 

retningslinjer om røykfrihet på sikt vil kunne oppnås. 
 

Fylkesrådet mener at røykfrie arbeidslokaler må være en selvfølge for å oppnå 

tobakkskonvensjonens retningslinjer. 
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Det kan etter fylkesrådets vurdering være positivt med nasjonale retningslinjer for 

innebygging for enklere å kunne håndheve røykeforbudet på serveringssteder. Hvorvidt 

buffersoner vil kunne beskytte mot passiv røyking synes uklart. Det må bli en tydelig 

definisjon på hva som er inne, buffersone, og ute med tanke på at tobakksskadeloven i 

utgangspunktet ikke regulerer røyking utendørs.  

 

Fylkesrådet er videre positiv til at spørsmålet om å lovfeste et påbud om tobakksfri arbeidstid 

i forhold til arbeidsgivers styringsrett kan vurderes annerledes i fremtiden slik KS foreslår. 

Troms fylkeskommune gjennomførte i 2010 en prosess for innføring av røyk- og snusfri 

arbeids- og skoletid i alle fylkeskommunale virksomheter. Den foreløpige konklusjonen ble at 

en slik innføring ikke ble anbefalt på bakgrunn av vanskeligheter med håndheving iht dagens 

regelverk. Fylkesrådet mener likevel at det holdningsskapende arbeidet for både elever, 

lærere, tannhelsepersonell og øvrige ansatte i sentraladministrasjonen må styrkes.  

Videre mener fylkesrådet at fylkeskommunens ansvar i folkehelsearbeidet gjennom ny lov 

kan gi grunnlag for en lovfesting om tobakksfri arbeidstid i fremtiden. 

 

I Troms er det innført tobakksfrie utearealer i tilknytning til de videregående skolene. 

Fylkesrådet er positiv til forslaget om tobakksfrie uteområder og tobakksfri skoletid for 

elevene, og at det i tillegg omfatter snusbruk. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om 

tobakksfri skoletid også bør gjelde for lærerne jf. departementets vurdering om at lærere er 

viktige rollemodeller for barn og unge. Det vises til Helsedirektoratets forslag om at det bør 

innføres et forbud mot røyking på alle sykehus, både inne og ute, med argumentasjon om at 

sykehusansatte er viktige rollemodeller. En del pasienter reagerer også på at det lukter røyk av de 

ansattes arbeidstøy. Fylkesrådet stiller spørsmål ved om hensynet til elever som reagerer 

negativt på at skoleansatte lukter røyk er ivaretatt? Videre stilles det spørsmål om hvordan 

forslaget eventuelt skal håndheves?  

 

Fylkesrådet er positiv til røykfrie lokaler i private familiebarnehager og at uteområdene i 

barnehager gjøres røykfrie også dette forankret i begrunnelsen om ansatte som gode 

rollemodeller.  

 

Fylkesrådet mener at forslaget om barns rett til vern mot passiv røyking i form av en normativ 

lovbestemmelse er ukontroversielt med bakgrunn i at bestemmelsen ikke straffelegges. Det er 

imidlertid av fylkesrådets oppfatning at man bør være varsom med holdningsskapende 

budskap og formuleringer som «den som er ansvarlig for barn...» Det kan stigmatisere en 

allerede utsatt sosioøkonomisk gruppe som aleneforeldre, arbeidsledige, unge foreldre uten 

utdanning mm.  

 

Fylkesrådet er positiv til et forbud mot røyking på alle sykehus, både inne og ute, og at hensyn til 

arbeidstakere og andre beboere ivaretas.  
 

Videre stiller fylkesrådet seg bak forslaget om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og 

offentlige virksomheter til tross for at tobakkskadeloven i utgangspunktet ikke regulerer røyking 

utendørs. Fylkesrådet i Troms mener at frivillig sektor og spesielt idrettsbevegelsen bør fremstå 

som positive rollemodeller med bakgrunn i den store andelen barn og unge som møter idretten 

hver dag. I tillegg til idretten bør inngangspartier til kunst- og kulturinstitusjoner som mottar 

offentlig støtte nevnes i lovteksten.   

 

4. Om diverse andre forslag 

Fylkesrådet stiller seg bak forslaget om at tobakkspolitikkens hovedmålsettinger inntas i 

formålsbestemmelsen. Det er imidlertid av fylkesrådets oppfatning at forslaget om en 

langsiktig visjon om et tobakksfritt samfunn i en formålsbestemmelse åpner opp for en 
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ovenfra og ned holdning som ikke nødvendigvis virker fremmende i det holdningsskapende 

arbeidet.   

 
5. Om økonomiske og administrative konsekvenser 

Fylkesrådet har ingen kommentarer til departementets konklusjon.  
 

 

Utskrift  24.04.12 til: 

Kulturetaten v/Kristina Forsberg til oppfølging. 

 

 

 

 


