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Formål
Vejle Kommune vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. 

Som arbejdsplads ønsker vi derfor at bidrage til, at du som 
ansat kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden at skulle 
udsættes for unødig passiv røg.  

Som medarbejder i Vejle Kommune er vi rollemodeller for 
borgerne især for børn og unge.

Målsætning
Vi ønsker derfor på sigt at have røgfri arbejdstid. Byrådet 
har besluttet, at alle medarbejdere i 2019-2021 tilbydes en 
bred vifte af muligheder for rygeafvænning. 

Målet er, at vi har røgfri arbejdstid pr. 1. juli 2021.

Indtil der måtte besluttes røgfri 
arbejdstid, gælder følgende:
Røgfri arbejdstid og røgfri arbejdsplads
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Vejle Kommunes 
bygninger og biler. 

Dette gælder også E-cigaretter, som behandles på samme 
måde som anden form for rygning. 

I Vejle Kommune må rygning ikke være et pædagogisk 
værktøj i samspillet med borgerne.

I Vejle Kommune er rygning ikke en social begivenhed 
med kollegaer. 

Institutioner og skoler for børn og unge 
For medarbejdere ansat på børneinstitutioner, skoler, 
kostskoler, efterskoler, opholdssteder og lignende er det, 
udover ovenstående, ikke tilladt at ryge på institutionens 
område. 

I den kommunale dagpleje og i puljeordninger er det ikke 
tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug 
for dagpleje, når der passes børn. Lokaler, der primært er 
indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være 
røgfri hele døgnet.

I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 
25 i lov om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagple-
jehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der 
passes børn. Lokaler, der primært er indrettet som børne-
nes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. 

Særlige arbejdspladser
På plejecentre, døgninstitutioner, botilbud og lignende 
institutioner kan den enkelte voksne beboer beslutte, om 
vedkommende og evt. gæster må ryge i det værelse eller 
den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. 
Medarbejdere må ikke ryge i borgernes hjem. 

Det kan pålægges beboere ikke at ryge i værelset eller 
boligen i det tidsrum, hvor ansatte opholder sig der. 

I private hjem, hvor der modtages en offentlig service-
ydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som 
forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i 
det tidsrum, hvor medarbejdere opholder sig i boligen. 

På væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt 
udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne, kan 
det besluttes, at rygning er tilladt for brugerne. 

Giver hensynet til borgerne på de enkelte arbejdspladser 
anledning til at føre en mere restriktiv rygepolitik lokalt, 
drøftes dette i LokalMED, før ledelsen træffer beslutning 
om at iværksætte restriktioner.

Lokale stramninger besluttes i MED
Er der lokalt enighed om at indføre røgfri arbejdstid, er det 
muligt at aftale dette i Fag- eller LokalMED. 

Ledelse
Vi har tillid til, at alle støtter op om målsætningen om røgfri 
arbejdstid på sigt, og at rygepolitikken respekteres og 
efterleves blandt alle medarbejdere. Lederne skal have en 
opmærksomhed på at synliggøre tilbuddet om rygeafvæn-
ning. Tid til rygning i arbejdstiden håndteres, som hidtil, 
som øvrige ledelsesopgaver.

Hjælp til rygestop
Ønsker du hjælp til rygestop, tilbyder Vejle Kommune 
gratis en bred vifte af muligheder for rygeafvænning ved 
Sundhedsafdelingens instruktører. Kontakt Sundhedscen-
ter Vejle på tlf. 76 81 81 01.
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