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EVALUERING 2017, NYE RETNINGSLINJER 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for tobakksbruk i Øyer kommune, datert 23.5.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Røykestopp i Øyer kommune trådte i kraft 1.9.2010. AMU vedtok i møte 8.12.16 at 
retningslinjer for røyking i Øyer kommune på ny skulle evalueres og revideres.  
 
Saksutredning: 
AMU nedsatte et arbeidsutvalg for evaluering av retningslinjene bestående av følgende 
personer: 
Tillitsvalgte Åshild Andresen og Per-Rune Regstad, enhetsledere Bjørn Rønningen og Morten 
Halling, og sektorleder Frode Fossbakken.  
 
Utvalget har arbeidet etter følgende mandat: 

 Arbeidsgruppa vurderer gjeldende retningslinjer mtp røykestopp på bakgrunn av 
tidligere saksbehandling, framkomne synspunkter i AMU i desember 2016, og egne 
erfaringer. 

 Dersom arbeidsgruppa føler behov for det, kan det iverksettes mindre undersøkelser for 
å bringe på rene nye fakta. 

 Det tas sikte på å legge fram sak om revidering av retningslinjene for partssammensatt 
utvalgt 6. juni (senere flyttet til 12. juni). 

 
 
Vurdering: 
Arbeidsutvalget har gjennomført 2 møter. Utvalget konkluderer med at røykestoppen av 
2010 har hatt ønsket effekt. Det er langt færre arbeidstakere i Øyer kommune som røyker 
pr. 2017. Utvalget ønsker å presisere at formålet med retningslinjene og tiltakene for 
redusert røyking og tobakksbruk ikke er ytterligere stigmatisering av røykere. Formålet med 
retningslinjene skal være en hevet oppmerksomhet rundt de helsemessige konsekvensene 
av tobakksbruk. Det er også viktig og ta innover seg det omdømme ansatte og politikere 
bygger for Øyer kommune som kommunens ansikter utad, og en økt bevissthet rundt disses 
funksjon som gode rollemodeller. 
 



Arbeidsutvalget ønsker også å presisere at håndhevingen av retningslinjene påligger de 
stedlige lederne. Merking med «røyking forbudt»-skilt og plassering av askebeger/-bøtter 
skal følge ordinære brannvernregler.  
 
Arbeidsutvalget har videre tatt innover seg at selv om antall røykere synes å ha gått 
betydelig ned de siste 7 årene, kan det synes som at antallet snusbrukere har gått noe opp. 
Det er derfor behov for å skjerpe retningslinjene til å rette seg mot generell tobakksbruk. 
Bruk av snus i møte med kolleger og tjenestemottakere handler kanskje likevel mer om 
omdømmebygging og rollemodeller enn indirekte helseskade.  
 
Arbeidsutvalget konkluderer med at det fortsatt er behov for et spesielt fokus på 
motivasjon for redusert tobakksbruk blant ansatte og politikere i Øyer kommune. 
Retningslinjene er derfor oppdatert med dette spesielt for øye.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Partssammensatt utvalg vedtar «Retningslinjer for tobakksbruk i Øyer kommune» datert 
23.5.17. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


