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Rygepolitikken i Struer Kommune 
 
Hovedudvalget i Struer Kommune har besluttet  

• at indføre et rygeforbud i arbejdstiden  

• at kommunes arbejdspladser skal betragtes som røgfrie miljøer  
 
Konkret betyder det, at ansatte ikke må ryge på kommunens indendørs arbejdspladser (bygninger, 
biler og lignende). Ansatte må heller ikke ryge på udendørs arbejdspladser, hvor der er børn eller 
andre, der kan blive udsat for passiv rygning.  
Hvis medarbejderne er iført arbejdstøj eller på anden måde kan identificeres som ansatte i Struer 
Kommune, så er det sidestillet med at være på arbejde.  
Lokalt skal der laves lokale rygepolitikker, der skal være implementeret senest 1. juli 2014. De 
lokale regler skal holde sig inden for rammerne af de generelle regler for rygepolitikken i Struer 
Kommune.  
 
Hvad betyder det i praksis? 
 

• Medarbejderne må ikke ryge i arbejdstiden. Det er muligt at flexe ud, hvis arbejdet tillader 
det. Der skal flexes ud i min. 15 minutter. 

• Medlemmerne af hovedudvalget er enige om, at principperne bliver meldt ud centralt og 
skal implementeres lokalt. Lokalt skal der tages stilling til arbejdsmiljø, lovgivning og 
retningslinjer. 

• Hovedudvalget bakker fuldt ud op om at tilbyde rygestop for de ansatte og henviser til 
Struer Kommunes sundhedstilbud. 
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Hvad betyder det for medarbejdere i Langhøj distrikt,  
Dagtilbud, SFO og skole? 

 
Langhøj Distrikt arbejder ud fra Struer Kommunes rygepolitik. Helt konkret vil det sige, at pr. 
01.07.14 er : 
 

• Det er ikke tilladt at ryge (heller ikke e-cigaretter) i arbejdstiden  
• Det er vigtigt at nyansatte og vikarer får besked fra ledelsen ang. rygepolitikken. 
• Reglerne for rygepolitikken ligger på vores hjemmeside. 
• Det er muligt at flexe ud i 15 minutter pr. dag. Dette skal aftales og planlægges med 

ledelsen, og de 5 kvarter pr. uge bliver lagt på mødeplanen, hvor der er mest behov i forhold 
til arbejdspladsen.  

• Rygningen skal foregå i middagsstunden indenfor ens 29 minutters pause. For ansatte i  
- Mariehønen foregår rygningen på parkeringspladsen bag Mariehønen, hvor man ikke 

kan ses fra institutionen. Husk at tage skodder med tilbage i skraldespanden. 
- SFO og skole foregår rygningen på St. Nørbyvej (grusvejen)  

• I dagplejen er der totalt rygeforbud indendøre i alle døgnets 24 timer. 
• Der tilbydes rygestop for de ansatte og der henvises til Struer Kommunes sundhedstilbud. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Arbejdsgruppen  

Irma Søndergaard 


