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Røykfrie videregående skoler 
 
Vedlegg:  Sammendrag av høringsuttalelser 
  Høringsbrev til videregående skoler 
  Forskrift og regler til ordensreglement 
 
Bakgrunn for saken: 
I ”Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v.” er det fastsatt forbud mot å 
røyke innendørs på alle skoler. Dette gjelder både lærere og elever. Det er derimot ikke forbud 
mot å røyke på uteområdene. 
 
Vel 2/3 av landets fylker har likevel innført røykfrie videregående skoler. I Østfold har 
spørsmålet tidligere vært oppe til behandling i møter mellom fylkesadministrasjonen og 
skoleledelsen ved de videregående skolene i Østfold. Man har valgt en modell der skolene 
selv har fått avgjøre om også uteområdene skal være røykfrie. Dette har medført at cirka 
halvparten av de 12 videregående skolene har gjort skolene helt røykfrie. 
 
Spørsmålet om røykfrie videregående skoler ble blant annet satt på dagsorden gjennom et 
rundskriv fra helseminister Dagfinn Høybråten og utdanningsminister Kristin Clemet i 2002. 
Her oppfordret de fylkeskommunene til å starte arbeidet med å gjøre skolegårdene ved de 
videregående skolene røykfrie. 
 
Temaet er aktualisert igjen, i forbindelse med en rapport om røyking i videregående skoler 
(rektorundersøkelsen) som er utarbeidet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Her 
fremkommer det blant annet at åtte av ti rektorer mener regelverket for røyking bør utstedes 
sentralt og ikke være et anliggende for skoleledelsen. Rapporten spesifiserer ikke hvordan 
rektorene i Østfold svarte. 
 
Østfold er av Sosial- og helsedirektoratet utpekt som et fyrtårn for folkehelsearbeid i Norge. 
Utnevnelsen kommer som en konsekvens av arbeidet i Folkehelseprogrammet. Et av 
satsningene i dette partnerskapet er ”prosjekt Røykfri”. Her foreslås det å innføre røykfrie 
videregående skoler. Partnerskapets styre, der både kommunene og fylkeskommunen er 
bredt representert, har enstemmig vedtatt planen og bedt fylkestinget om å behandle saken. 
 
Røykfrie videregående skoler og helsekonsekvenser 
Det er godt dokumentert at røyking har en rekke negative helsekonsekvenser. Jo tidligere en 
starter, desto større er sannsynligheten for alvorlige skader. Blant de mest alvorligste og 
vanligste helseproblemene som kan føres tilbake til røyking kan nevnes lungekreft, hjerte- 
karsykdommer og KOLS.  
 
Årlig dør ca. 7 500 nordmenn som en følge av røyking, hvilket innebærer at dette er det 
største folkehelseproblemet i Norge i dag. Over halvparten av alle dagligrøykere begynte før 
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de var 18, mens åtte av ti hadde begynt før de var 20. Dette innebærer at det 
tobakksforebyggende arbeidet i Norge vil oppnå gode resultater hvis de lykkes med å holde 
ungdom røykfrie ut tenårene. 
 
Skolen regnes som den viktigste arenaen for røykedebut og vedlikehold av røykevaner. På 
den ene siden opplever mange et gruppepress til å begynne å røyke. For andre er det 
vanskelig å slutte når venner og bekjente røyker i skolegården – og fristelsen således blir stor. 
 
En rekke elever på videregående trinn kommer fra ungdomsskoler hvor røyking er forbudt. På 
videregående skole opplever de derimot at elevenes samlingspunkt er et område hvor røyking 
er akseptert. Det er også en fare for at elevene kommer inn i en rutine der de venner seg til å 
røyke i hvert friminutt. En undersøkelse gjennomført av MMI i 2001 viste at seks av ti 16-
åringer oppga at skolen var det stedet hvor de røyket mest. 
 
Erfaringer fra andre land viser at skoler med en streng røykepolitikk, deriblant røykeforbud på 
skolens uteområder, har færre røykende elever enn skoler som ikke fører tilsvarende politikk. 
 
Astma- og allergi er de siste tiårene blitt et stort folkehelseproblem. Særlig er dette utbredt 
blant barn og unge. Passiv røyking og røyklukt som sitter i klær og hår er et stort problem for 
mange elever med astma og allergi. Røyk er en irritant som kan utløse astmaanfall.  
 
Høringsuttalelser 
Det er kommet inn 12 høringsuttalelser. Ni er positive til at fylkesutvalget vedtar at 
videregående skoler skal være røykfrie og tre er negative.  
 
De fleste aktørene som har avgitt høringsuttalelse mener at innføring av røykfrie videregående 
skoler vil føre til færre røykere blant elevene og et bedre miljø på skolen. Mange synes dette 
er et vesentlig argument for å innføre røykfrie skolegårder. Et elevråd bemerker blant annet at 
ikke-røykende elever føler et mindre press til å røyke etter at skolen ble røykfri. 
 
Det påpekes også at et vedtak i fylkesutvalget om røykfrie skoler vil gi saken større status på 
den enkelte skole. Hvis skolene blir røykfrie, vektlegger flere betydningen av at partene på 
skolene må involveres i forberedelsene. 
 
Derimot stilles det fra flere hold spørsmålstegn ved den praktiske oppfølgingen av et slikt 
vedtak. Noen viser til at det vil kreve større ressurser å føre tilsyn med om reglementet 
overholdes. Andre påpeker at skolene er forskjellige og at det ikke er like lett å håndheve et 
røykeforbud overalt. Noen skoler har store uteområder, og det kan derfor være vanskelig å 
føre tilsyn. Enkelte ber derfor om at et vedtak fra fylkesutvalget om røykfrie skoler i så fall 
åpner for lokale variasjoner.  
 
Skolene peker også på mulige negative konsekvenser av et vedtak om røykfrie skoler. 
Eksempler på dette er forsøpling på naboers eiendommer og eventuell brannfare ved de 
skolene hvor en risikerer at elever trekker mot skogsområder for å røyke. Noen frykter også at 
rekrutteringen til rusmiljøer kan øke hvis en mister oversikten med elevene i friminuttene. 
 
Flere av høringsuttalelsene oppfordrer for øvrig til et samarbeid mellom de partene som er 
involvert - hvis et vedtak om røykfrie skoler blir fattet. Det bes deriblant om bistand til 
røykeslutt-tiltak på skolene.  
 
Fylkesrådmannens merknader 
Fylkesrådmannen synes det er tungtveiende argumenter for å innføre røykfrie videregående 
skoler. Skolene har et ansvar for å ikke ha et utemiljø som kan få store og langsiktige negative 
helsekonsekvenser for elevene. Både faglig kunnskap på feltet, og høringsuttalelsene fra 
partene i saken, vektlegger at røykfrie videregående skoler trolig vil føre til færre røykere blant 
elevene.  
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Det er heller ikke uten betydning at de fleste som har avgitt høringsuttalelse i saken er positive 
til et vedtak om røykfrie videregående skoler – deriblant skoleledelsen ved fire videregående 
skoler som ikke er røykfrie i dag.  

 
Høringsuttalelsene peker imidlertid også på negative konsekvenser. Enkelte skoler vil få 
vanskeligheter med praktisk oppfølging av et vedtak om røykfrie skoler. I tillegg risikerer man 
forsøpling av naboers eiendommer, brannfare som følge av smugrøyking og rekruttering til 
tyngre rusmiljøer. 

 
Fylkesrådmannen anser at disse argumentene, til tross for at flere synes reelle, ikke veier like 
tungt som hensynet til å redusere antall røykere. Forsøpling av naboers eiendommer vil i så 
fall oppstå som en konsekvens av dårlige holdninger blant røykere som ikke rydder opp etter 
seg. Det er ikke et vedtak om røykfrie skoler som i seg selv er problemet.  

 
Skulle et vedtak om røykfrie skoler føre til rekruttering til tyngre rusmiljøer fordi skolene mister 
oversikt over elevene er det selvsagt særdeles bekymringsfullt. Fylkesrådmannen har derimot 
vanskelig for å se at dette kan være en stor risiko. Skolene vil aldri ha full kontroll over hva 
elever foretar seg i friminutt, midttimer og i fritiden – og det er heller ikke ønskelig. En viss 
frihet under ansvar må det legges opp til overfor en aldersgruppe som enten er blitt eller snart 
blir myndige. 

 
At enkelte skoler vil få praktiske problemer knyttet til vedtaket er vanskelig å unngå. 
Fylkesrådmannen håper at god tid til å foreberede gjennomføringen, og et nært samarbeid 
med partene i saken i planleggingsfasen på hver enkelt skole, vil bidra til å finne gode lokale 
løsninger. Østfold er tross alt et fylke hvor mange skoler allerede er røykfrie, og de erfaringene 
disse har gjort seg bør kunne være til hjelp for de som står i startgropa. 
 
Fylkeskommunen vil også i regi av Folkehelseprogrammet legge til rette for hjelp til røykeslutt 
for ansatte og elever i håp om at det kan bidra til å forebygge noen vanskeligheter. 
 
Det må for øvrig påpekes at rektorundersøkelsen, som baserer seg på intervjuer med 
skoleledelsen ved 466 videregående skoler i 2003, rapporterer om små problemer i 
forbindelse med innføring av røykfrie skoler. Undersøkelsen viser også til mindre røyking blant 
elevene på skoler som er røykfrie. For ordens skyld må det nevnes at det er knyttet usikkerhet 
til kvaliteten på akkurat disse dataene i undersøkelsen, og funnene bør derfor ses på som en 
indikasjon. 
 
Det som derimot fremstår som et klart funn i undersøkelsen er at skoleledelsen foretrekker at 
myndighetene tar ansvaret med å vedta røykfrie skoler. Høringsuttalelsene fra Østfold tyder 
på at skoleledelsen her er på linje med sine kolleger i resten av landet. Fylkesrådmannen har 
derfor, under noe tvil, funnet å kunne anbefale at fylkesutvalget vedtar røykeforbud på alle 
skoler, selv om fylkesrådmannen i utgangspunktet mener at dette burde kunne avgjøres ved 
den enkelte skole.  
 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 
De videregående skolene må ta inn følgende ordlyd i skolens ordensreglement fra 01.08. 
2005 under punkt 4.2.9: 
”Det er ikke tillatt å røyke på skolens område. Forbudet gjelder også leide områder”. 
 

Sarpsborg, 14.10.2004 

 
 
Atle Haga 
fylkesrådmann 

   Egil Olsen 
fylkesdirektør 


