
Retningslinjer for et  
tobakksfritt arbeidsmiljø

VEDTATT AV ARBEIDSMILJØUTVALGET OG GYLDIG FRA 1. AUGUST 2019



Ringerike kommune innfører retningslinjer for bruk av tobakk i arbeidstiden  

for ansatte i Ringerike kommune fra 01.08.2019.

FORMÅL:

Arbeidsmiljøet i kommunen skal fremme helse, trivsel, gode  

sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.  

Med mange tjenester inn mot barn og unge har kommunens  

ansatte også et særlig ansvar for å være gode rollemodeller.

Kommunen som arbeidsgiver skal legge til rette og gi støtte 

til motiverende tiltak som fremmer helse og legger til rette for  

at ansatte får hjelp til å slutte med bruk av tobakk.

Helsedirektoratet sier at kommunen har et ansvar for og er en  

viktig arena i arbeidet med å forebygge og hindre tobakksbruk. 

DEFINISJON:

Tobakk omfatter røyk, snus og e-sigaretter
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NYSKAPENDE

ÆRLIG

RESPEKTFULL



Med retningslinjene ønsker vi å oppnå:  

- Et helsefremmende arbeidsmiljø for den  
 enkelte medarbeider.

- Ansatte og tjenestemottakere skal slippe  
 å bli utsatt for røyk, snus- og røyklukt  
 eller damp fra e-sigaretter.

- Kommunen ønsker å være et godt eksempel  
 for omgivelsene når det gjelder tobakksbruk.

- Ansatte som gode rollemodeller, spesielt for   
 barn/unge, med hensyn til tobakksbruk.
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1 Det er røykeforbud i Ringerike  
 kommunes eide og leide lokaler,  
 samt ved inngangspartiene til disse.

2 Tobakksbruk er forbudt i skolers  
 og barnehagers lokaler og uteområder. 

3 Ansatte har ikke anledning til å røyke  
 i kommunale biler og maskiner.

4 Ansatte har i arbeidstida ikke anledning  
 til å bruke tobakksprodukter når de  
 omgås innbyggere.
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5 Ansatte skal verne andre ansatte/ 
 kolleger og innbyggere mot røyk  
 og sjenerende snus- og røyklukt.

6 Ansatte i kommunalt arbeidstøy  
 skal ikke bruke tobakksprodukter  
 på offentlige steder hvor folk ferdes.
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7 Ansatte skal være gode rollemodeller  
 og skal ikke bruke tobakksprodukter  
 i påsyn av barn- og unge.  

8 Der det er anviste røykeplasser  
 skal disse benyttes.
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Arbeidsmiljøet leveres  
av Ringerike kommune


