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Erfaringer med dispensation – fordele/ulempe

Bemærkninger

Status 2016

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Børneinstitutionen
Vesterlund
(de tidligere familiehuse
Lindholm og Victoria,
Familieinstitutionen Toppen
samt døgninst. Vesterlund).

12.10.2007

Børne- og ungehuset
Løvbakken

Modtaget
maj 2008

Der er blevet bygget et rygeskur på
udendørsarealerne, med god udluftning. Det er
bygget således, at rygerne ikke er synlige for
hverken forbipasserende, andre unge eller
børnehavens børn.
Fordele:
Vi har formået at fastholde den målgruppe, vi har
på Løvbakken, således at de ikke samles andre
steder for at ryge. Den primære målgruppe i
klubafdelingen er unge med særlige behov, og
derfor ville det være uhensigtsmæssigt dels at
samle dem andre steder end på Løvbakken + dels
risikere, at de ikke længere ville benytte
fritidstilbuddet og derfor fandt sammen i ikkeorganiserede tilbud såsom private lejligheder ved
butikscenteret m.m.
Ulemper:
Der vil til stadighed være ”smuttere”, der ikke
overholder de retningslinjer, der er udstukket. Der
arbejdes kontinuerligt med dette, og omfanget er
på et niveau, som må betegnes som værende

I forbindelse med behandling i
Familie- og Socialudvalget
05.03.2008 blev besluttet at der, ved
dispensation til oprettelse af
rygerum, også kunne oprettes et
udendørs rygerum. Dette er meddelt
til arbejdspladser bevilget
dispensation pr. brev 17.03.2008.

Gør ikke brug af dispensation –
bortfaldet i 2012.
Har lavet rygepolitik om ikke at ryge i
arbejdstiden. Hvis en medarbejder
skal ryge, laves aftale med leder
herom, og rygning foregår da uden
for matriklen.

Institutionen hører under
bestemmelserne i § 7. På
børneinstitutioner, skoler, kostskoler,
efterskoler, institutioner med udbud
af treårige gymnasiale
ungdomsuddannelser, opholdssteder
og lign., der fortrinsvis har optaget
børn og unge under 18 år, er det ikke
tilladt at ryge på institutionens
område.

Dispensationen har ikke
lovhjemmel – bortfaldet i 2012.

Børnehuset er IKKE hørende under
de undtagelser, som findes i denne
paragraf – institutioner, som fungerer
som bolig for de unge.
Dispensationen kan derfor ikke gives
indenfor lovens rammer.

Det drøftes løbende i
ledelsesgruppen, hvorvidt det er
hensigtsmæssigt med en
dispensation, men det er virkelig
komplekst.
Vanskeligt at overskue
følgevirkninger, hvis rygerne sendes
andre steder hen.
Her tænkes primært på utryghed for
områdets beboere, da vi ikke
længere vil have rygerne på matrikel,
samt den reelle mulighed for at
efterleve et rygeforbud. De unge er
primært marginaliserede unge, der
har mange og meget komplekse
problemstillinger, der rækker LANGT
ud over rygning.
At sende dem væk, når de skal ryge
vil måske også bevirke, at man
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”acceptabelt”. De unge ryger kun under vores
halvtag, men ind imellem smutter de lige udenfor
afskærmningen.
Stjernehusene

12.10.2007

Stjernehusene meddeler, at retningslinjer for
rygning er overholdt. Stjernehusene er fordelt på
flere matrikler, og på enkelte heraf er
dispensationen til at oprette rygerum anvendt.

Status 2016

mister kontakt til nogle af dem.

Dispensation til rygerum er kun
gyldig, hvis der er tale om en
institution med sikrede afdelinger
eller delvist lukket døgninstitution. I
så fald har dispensationen hjemmel i
§ 7 stk. 5.
Stjernehusene hører ikke under
ovennævnte kategori, og derfor er
det kun indenfor lovens rammer
tilladt de unge at ryge udendørs på
matriklen.

Gør fortsat brug af dispensation
Stjernehusene og Dagbehandlingen
Sulsted Landevej er lagt sammen og
samlet på adresserne Bodil Hjortsvej
og Limfjorden. Arbejder fremadrettet
på at få udarbejdet en fælles
rygepolitik.

Der er total rygeforbud for personale
og andre besøgende på institutionen.

Stedet - Vejgaard

12.10.2007

På Stedet har man kun haft positive erfaringer
med dispensationen. Rygning foregår udenfor i
”udendørs rygerum”. Man valgte at lave det
udendørs for at imødegå, at de unge ”klumpede”
sig sammen i et indendørs rum. De unge
respekterer, at der kun må ryges et sted på
institutionen, så det vurderes at være en meget
god løsning.

Ungdomscentret

12.10.2007

Ungdomscentret gør ikke brug af dispensation.

Døgninstitutionen
Vokseværket

12.10.2007

Der er ikke indrettet rygerum særskilt i
Vokseværkets lokaliteter, som der ellers er givet
dispensation til.

Samme problematik som Børne- og
unge huset Løvbakken.
Dispensationen kan ikke gives
indenfor lovens rammer.

Dispensationen har ikke
lovhjemmel – bortfaldet i 2012.

På Stedet er der ikke gået på
kompromis med rygereglerne. Man
havde mindre problemer de første
par uger, efter reglerne blev indført.
Siden har der ikke været noget, og
ingen ryger indenfor Stedets
matrikel.
Gør ikke brug af dispensation –
bortfaldeti 2012.

Det er ikke tilladt for personalet at
ryge på matriklen (§ 7).

Gør ikke brug af dispensation –
bortfaldet i 2012.
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Vokseværket er flyttet 2 gange siden
dispensation blev givet. Er nu på
Gemmavej.

Pedellerne har et "udvendigt" rygerum, det vil sige
i en garage med masser af frisk luft. Dette
rygerum benytter personalet.

Specialinstitutionen Bøgen

12.10.2007

Gør fortsat brug af dispensation

Bøgen har ikke fået dispensation til rygning
udendørs pga. at målgruppen er børn og unge.
Det har, grundet beboernes funktionsniveau,
været forbundet med visse vanskeligheder, at
formå en 100 % overholdelse. Beboerne gøres
løbende opmærksom på overholdelse af reglerne.

Bøgen er blevet opdelt i
Voksenbøgen og Børnebøgen.
For Voksenbøgen gælder, at de
fortsat har og gør brug af deres
dispensation.

Der vil blive taget initiativ til etablering af
rygepavillioner i det fri, såfremt disse vil kunne
indeholdes i hensigten omkring regler og
dispensationer fra røgfrie miljøer.

For Børnebøgen foreligger der ikke
p.t. en dispensation, men her vil
man, i lighed med Stjernehusene,
hvor målgruppen er sammenlignelig,
kunne få dispensation ved
ansøgning herom.
Samme problematik som under
Stjernehusene. Dispensation til
rygning indendørs i rygerum eller på
eget værelse kan kun gives, såfremt
der er sikrede afdelinger, eller at det
er en delvis lukket døgninstitution (§7
stk. 5)

Bøgen fik dispensation til, at der kan oprettes
rygerum/rygekabiner for voksne og unge over 15
år. Rygerum er oprettet, og overholder beskrivelse
herfor.
Bøgen har selv mulighed for at træffe beslutning
om, at der må ryges på eget værelse. Således har
man, ud fra beboernes funktionsniveauer, truffet
individuelle aftaler herom.

Krisecentret

Svenstrupgård

12.10.2007

12.10.2007

Status 2016

Det fungerer optimalt med rygerum. Kvinderne har
mulighed for at ryge i aften- og nattetimerne, når
børnene er lagt i seng, og ligeledes få
morgensmøgen inden børnene står op.
Det, at der er mulighed for rygning i rygerummet
gør, at der ikke ryges på værelserne og i de
lokaler, hvor børnene leger.

Krisecentret skal ved synlig skiltning
informere om, at luften i
omgivelserne uden for rygerummet
kan være sundhedsskadelig.

Vi må konstatere, at vi har misfortolket den givne
dispensation. Vi opfattede, at det brugerne
ansøgte om, var det, der var givet dispensation til.

Lovgivningen og Aalborg Kommunes
retningslinier gør, at hvis der skal
ryges, skal det foregå i et rygerum og

Gør fortsat brug af dispensation.

Dette er en ny bestemmelse i
forbindelse med revision af
rygeloven.
(§6 stk. 4)
Gør fortsat brug af dispensation.
Svenstrupgård har brugt
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Ud fra at der så blev etableret rygeareal med et
bekosteligt udsugningsanlæg, må det siges, at
brugerne i store træk har efterlevet de kraftige
begrænsninger i rygeradfærd, som der forventes.
Dog skal det bemærkes, at det omtalte rygeareal
er et gennemgangsareal.
I forhold til, at vi fejlopfattede dispensationen, er vi
nu indstillet på at varsle rygeforbud på det omtalte
areal pr. 1. jan. 2009 og i stedet forsøge at lave et
lukket rygerum, selvom det volder meget store
problemer, da vi i forvejen har pladsmangel. At
forvente, at vores målgruppe skulle kunne blive
røgfrie, vil være en ren utopi.

skal iværksættes mhp. ikke at få
påbud ved besøg af Arbejdstilsynet.

Dispensationen omfatter alene muligheden for at
etablere rygerum/-kabine (jf.rygelovens § 3), det
opgangs-fællesskabet er blevet vurderet til at
være ”døgninstitution, botilbud eller lignende
institution i henhold til § 11. Dette mente vi var en
grundlæggende forkert præmis, og fremsendte
derfor 17.04.08 en ny ansøgning med
argumentation for, at fælleslokalet er at
sammenligne med ”værested eller varmestue for
socialt udsatte i henhold til § 13 – denne
dispensationsansøgning har vi endnu ikke
modtaget noget svar på, men det er blevet tydeligt
for os, at der er et meget stort behov for en
dispensation (jf. nedenstående).

I Bo-og Gadeteamets dispensation
henvises til lovens § 11, ud fra en
vurdering af, at
opgangsfællesskaberne er en
døgninstitution, botilbud eller lign.
Institutioner og ikke kan sidestilles
med væresteder, varmestuer og
lignende tilbud for socialt udsatte
efter § 13 i loven om røgfri miljøer.
Såfremt institutionen vurderes som
målgruppe for lovens § 13, giver
loven hjemmel til, at der kan ryges i
fælles opholdsrum, såfremt der kun
er tale om ét opholdsrum.

Fordele:
Når der ikke ryges i fællesrummet, er
medarbejderne selvfølgelig skånet for røggener –
herunder røglugt i tøjet, men dette overskygges
langt af ulemperne!

I spørgsmålet om, hvorvidt
opgangsfællesskaberne er i
målgruppen for lovens § 11 eller §
13, har Ledelsessekretariatet rettet
henvendelse til Sundhedsministeriet,
Hanne Nicoline Makholm og fremlagt
sagen samt beskrivelse af
opgangsfællesskaberne.
Tilbagemeldingen herfra er, at
opgangsfællesskaberne ikke er at
sidestille med varmestuer, men
henhører under lovens § 11.

Ulemper:
Samtlige beboere i opgangsfællesskabet er svært
belastede misbrugere, og de er alle uden
undtagelse rygere. Da beboerne som oftest er

Der kan tillades at ryge på
beboernes eget værelse eller i
rygerum.
Rygning er ikke tilladt i
fællesområder.

Status 2016

dispensation til at oprette 1 rygerum
for beboerne mellem blok 2 og 4.
Endvidere 2 pavillioner i forbindelse
m. værkstedet og
afrusningsklinikken. En del af
beboerne ryger på værelset, så man
overvejer at oprette ikkerygerværelser.

Der skal synlig skiltning udenfor
rygerummet (§6 stk. 4)

Gør fortsat brug af dispensation
Selvom der bliver gjort brug af
dispensationerne i alle
opgangsfællesskaber, arbejdes der
aktivt på, hvordan rygningen kan
begrænses. Det forventes at ville
tage noget tid førend beboerne kan
se det hensigtsmæssige i at stoppe
med at ryge, og det er svært at
skabe et udendørs miljø, der ikke er
til gene for naboer.

Status på dispensationer fra Aalborg Kommunes retningslinier om røgfri miljøer 2007-2016
Sted

Dato for
dispensati
on

Erfaringer med dispensation – fordele/ulempe

meget påvirkede, når de kommer i fællesrummet,
som de med rette betragter som ”deres rum”, er
det utroligt svært at håndhæve et rygeforbud. Det
har givet anledning til mange konflikter, der bliver
en hindring for medarbejdernes pædagogiske
arbejde. En streng håndhævelse af rygeloven vil
ganske enkelt afholde mange af beboerne fra at
modtage den hjælp og støtte, som er selve
hovedformålet med, at de bor i
opgangsfællesskabet
Bo- og Gadeteam, Signalvej
og Østersundbyvej

12.10.2007

Fordele: Der er sket en forbedring af
arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Bemærkninger

Status 2016

Således anbefaler forvaltningen, at
dispensationen til
opgangsfællesskaberne fortsætter
uændret.
Synlig skiltning ved etablering af
rygerum (§6 stk. 4)

Jf. ovenfor.

Gør fortsat brug af dispensation.
Jf. ovenfor

Synlig skiltning ved rygerummet.(§6
stk.4)

Gør fortsat brug af dispensation.
Jf. ovenfor.

Ulemper: Det har været meget problematisk at
indføre rygepolitikken i fælleslejligheden. Det har
skabt mange konflikter at håndhæve den. Det har,
i mange tilfælde, været umuligt at overtale
beboerne i forhold til, at de ikke må ryge i
fælleslejligheden. Beboerne er i mange tilfælde
stærkt præget af at være aktive misbrugere og er
ofte påvirkede, når de opsøger den sociale
vicevært. Dette vanskeliggør i sig selv den
pædagogiske indsats. Det bliver ulige meget
sværere, når der også opstår konflikter i forhold til
at håndhæve en meget restriktiv rygepolitik.
Antallet af besøg i fælleslejligheden, og navnlig
længden af besøgene, er faldet markant efter
indførelsen af rygepolitikken. Dette har gjort det
vanskeligere at give beboerne den støtte og
omsorg, de har behov for. Der er således stadig et
stort behov for at få dispensation for
rygepolitikken.
Cafe VæXt

12.10.2007

Fordele:
Der er røgfrit miljø i størstedelen af huset. Kun på
15 m2 må der ryges. Hele huset rummer 335 m2.
Rygerummet er placeret nederst og separat i
huset og længst væk fra selve café-lokalet og
serveringen af mad.
Café, køkken, møde-kontor-it lokaler samt toiletter
er derfor helt røgfri.
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Rygerummets dør skal altid være lukket, og der er
ventilation og udluftning efter gældende regler.
Da Café VæXt er en social og netværksskabende
café, er det målgruppen af tidligere misbrugere,
der danner ramme for et videre liv og en dagligdag
uden misbrug, og det er ofte i rygerummet,
snakken starter. Man mødes og udveksler
livshistorier og kommer stille og roligt ind i huset.
Da der er gældende regler for vores rygerum, er
det let at ophæve, hvis reglerne ikke overholdes.
Fordelen er, at der stadig kan ryges indendørs
uden at genere andre. F.eks. vil underboen - læge
og tandlæge - ikke blive generet af folk, som står
og ryger udenfor klinikkens vinduer eller står i
baggården til de øvrige boliger.

Ulemper:
Da målgruppen ofte kun har deres "røg" tilbage
efter endt stof- eller alkoholmisbrug, er det få, der
vil benytte caféen, hvis der ikke forefindes et
rygerum.
At vi ikke kan høste gevinsterne ved et sundt og
røgfrit miljø.
Den Sociale Skadestue

12.10.2007

Generelt ser det ud til, at rygepolitikken fungerer
godt og at investeringen i udsugning har den
ønskede virkning.

Synlig skiltning ved rygerummet (§6
stk.4)

Gør fortsat brug af dispensation.
To rum er indrettet til rygerum, og
der er brugere, der er glade for den
mulighed. I sin tid blev der givet
dispensation dels at
diskretionshensyn og af hensyn til
brugere i krise

