
  

8. oktober 2004  EM 2004/32

  

BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg 

vedrørende 

Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt 
mærkning af tobaksvarer. 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut, formand 
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, næstformand 
Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut 
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne 
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut 

Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har efter 1. behandlingen under EM 2004 
gennemgået forslaget og har følgende bemærkninger. 

 
Udvalgets indledende bemærkninger til forslaget 

Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg er fuldt ud tilfreds med, at der nu bliver 
strammet op på reglerne om røgfrie miljøer. Kendskabet til de sundhedsskadelige 
virkninger af tobaksrygning bør udbredes til almenbefolkningen og sikre, at der 
fortsat er initiativer på det forebyggende område. Derfor finder udvalget det 
nødvendigt, at salg af tobaksvarer til børn og unge under 18 år bliver forbudt. 

Tobaksrygning er et af Grønlands største sundhedsproblemer. Op mod 70 % af den 
grønlandske voksne befolkning er rygere og godt 40 % af de unge er i dag rygere. 

Under efterårssamlingen 2003 fremsatte flere landstingsmedlemmer forslag til 
stramninger af den gældende tobaksforordning, herunder forslag til aldersgrænse for 
køb af tobaksvarer. Tillige var der forslag om forbud mod rygning i de offentlige 
bygninger og folkeskoler, og det blev vedtaget ved efterårssamlingen 2003, at 
Landsstyret skulle fremsætte forslag i overensstemmelse hermed. 



Udvalget mener, at Landsstyrets målsætninger på at begrænse tobaksforbruget og 
salget er et nødvendig kridt, taget konsekvenserne i betragtning. Nye undersøgelser 
har vist, at følgesygdomme forårsaget af tobaksrygning koster det grønlandske 
sundhedsvæsen omkring 300 millioner . 

Udvalget mener derfor, at en stramning på området er en nødvendighed og hilser 
forslaget velkommen 

 
Forslagets indhold. 

Udvalget har fra Landstingets Lovtekniske Funktion modtaget et notat. Notatet er 
vedlagt nærværende betænkning som bilag.  

På baggrund af ovennævnte har udvalget endvidere som led i udvalgets behandling 
af forslaget haft Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed Asii C Narup i 
samråd.  

Kopi af samrådsindkaldelsen og Landsstyremedlemmets talepapir er vedlagt 
nærværende betænkning som bilag. 

Et flertal i Familie- og Sundhedsudvalget havde ingen yderligere spørgsmål eller 
bemærkninger til samrådet, og flertallet bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit samt 
Atassut har taget oplysningerne til efterretning. 

Ovennævnte udvalgsflertal indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse i 
den forelagte form. 

 
Et mindretal i udvalget bestående af demokraterne skal om forslaget bemærke: 

Ovennævnte udvalgsmindretal skal på denne baggrund opfordre 
landsstyremedlemmet til at fremsætte et ændringsforslag i overensstemmelse med 
notats bemærkninger som er følgende 

Såfremt reglerne om røgfrit miljø sættes i kraft for et hjemmestyreejet selskab, kan 
selskabet idømmes bøde, hvis reglerne ikke overholdes. Dette efter §§ 8 – 13. 

Det følger videre af loven, at der ikke kan idømmes bøde såfremt man overtræder 
lovens §§ 1-7. 

En arbejdsgiver kan såfremt han finder det passende, ryge på sit kontor, eller lade 
være med at påtale en ansat som har overtrådt loven. Dette fordi, at der ikke er 
sanktionsmuligheder i loven. 

Med hensyn til røgmiljø mener Demokraterne, at også dette kan påses af 
arbejdsmiljømyndighederne, i lighed med andre områder hvor arbejdstilsynet kan gå 
ind og påtale. 



Der har været oplæg til lovforslaget, hvor væsentlige stramninger af den gældende 
tobaksforordning har været diskuteret. Efter Demokraternes mening bør en 
lovgivning indeholde sanktionsmuligheder. 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg overgive 
forslaget til 2. behandling. 

  

 Enos Lyberth, formand  
  

Agathe Fontain 
næstformand  

  

Doris Jakobsen 
  

Godmand Rasmussen  

  

Astrid Fleischer Rex 
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Bilag 3 





  


 
 


Notat til Landstingets  


Familie- og Sundhedsudvalg 


vedrørende 


Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af 
røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvare 


EM 2004/32 


 
 


Efter en gennemgang af Landsstyrets rettelsesblad af 23. september 2004 skal 
Landstingets lovtekniske funktion henlede udvalgets opmærksomhed på følgende: 


Landsstyret har i sit forslag til forordningen lagt op til stramninger af den gældende 
tobaksforordning. Forordningen indeholder bl.a forslag om, at rygning ikke er tilladt 
i offentlige bygninger, der er omfattet af forordningen, herunder total forbud mod 
rygning i folkeskoler, sportshaller, svømmehaller, daginstitutioner og 
døgninstitutioner for børn og unge. 


Forslaget indeholder tillige forbud mod salg af tobaksvarer til personer under 18 år. 


I forslagets § 14 fremgår: 


§ 14. For overtrædelse af bestemmelserne i § 8, stk. 1 og 2, § 9, § 10, stk. 1, § 11, § 
12 stk. 1 og 2, og § 13, kan der idømmes bøde. 


Stk. 2. For overtrædelser omfattet af stk. 1, der begås af det aktieselskab, 
anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant 
bødeansvar. Er overtrædelsen begået af Hjemmestyret, en kommune eller et 
kommunalt fællesskab kan der pålægges Hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller 
det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar. 


Hvis Landsstyret sætter reglerne om røgfrit miljø i kraft for et hjemmestyreejet 
selskab, kan selskabet idømmes bøde, hvis reglerne ikke overholdes. Dette efter §§ 8 
– 13. 







Ifølge loven kan der således ikke idømmes bøde såfremt man overtræder lovens §§ 
1-7  


Dette kan betyde med andre ord, at ledelse, eller de som holder øje med, at loven 
overholdes i de respektive arbejdspladser (indenfor det offentlige), ikke behøver at 
gøre noget for at overholde loven. En arbejdsgiver kan såfremt han finder det 
passende, ryge på sit kontor, eller lade være med at påtale en ansat som har overtrådt 
loven. Dette fordi, at der ikke er sanktionsmuligheder i loven. 


Spørgsmålet bliver om det er hensigten med loven, at der ikke skal være 
sanktionsmuligheder. 


Landsstyrets oplæg til lovforslaget er væsentlige stramninger af den gældende 
tobaksforordning. 


Med hensyn til arbejdsmiljøloven skal man fra Landstingets Lovtekniske Funktions 
side gør opmærksom på muligheden for, at røgmiljø også kan påses af 
arbejdsmiljømyndighederne, i lighed med andre områder hvor arbejdstilsynet kan gå 
ind og påtale. 


I bemærkningerne til § 14, savnes bemærkninger om hvorfor der vil kunne 
sanktioneres overfor arbejdspladser udenfor den offentlige forvaltning, men ikke 
overfor Hjemmestyret og kommunerne.  


På baggrund af dette vil jeg foreslå, at Landsstyremedlemmet for Familie og 
Sundhed, indkaldes til et samråd. 


 
26. september 2004 Naja Joelsen 








  


NAMMINERSORNERULLUTIK 
OQARTUSSAT 
Kalaallit Nunaanni Inatsisartut 
Inatsisartut Allattoqarfiat 


GRØNLANDS HJEMMESTYRE 
Grønlands Landsting 
Landstingets Bureau 


  


Ulloq/Dato: 28. 
september 
2004 


Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed 
Asii Chemnitz Narup 


J.nr.: 01.38.01.04-
00002 


Vedr.: Samråd i Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg den 30. september 
2004 efter mødet i landstingssalen i Landstingets mødelokale 2 


Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg ønsker Landsstyremedlemmet for 
Familier og Sundhed, Asii Chemnitz Narup i samråd. 


Udvalget ønsker at drøfte håndhævelsesmulighederne i lovforslaget vedr. tobak og 
sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvare (EM 2004/32), herunder en 
belysning af følgende spørgsmål: 


 
- Hvordan agter sundhedsmyndighederne, herunder Direktoratet for 
Sundhed og Embedslægeinstitutionen, at føre et systematisk tilsyn 
med forordningens overholdelse? Hvilke håndhævelsesmuligheder 
kan i den forbindelse bringes i anvendelse overfor lovovertrædere? 


- I hvilket omfang vil Arbejdstilsynet blive inddraget i lovgivningens 
håndhavelse? Vil landsstyret sikre, at tobaksrøg behandles på linie 
med alle andre forbudte og skadelige stoffer, der måtte forekomme på 
landets arbejdspladser? 


- Hvorfor er forordningens regler om røgfrit miljø i §§ 3-7 ikke er 
sanktioneret med bøde? Hvordan vil landsstyret sikre en gentagelse af 
den situation, hvor der blev røget åbenlyst og strid med lovgivningen 
i blandt andet hjemmestyrebygningen, hvilket har været med til at 
foranledige Landtinget til at kræve strengere rygeregler på 
forårssamlingen 2004? 


Udvalgssekretæren ønsker kopi af Landsstyremedlemmernes talepapirer ved mødets 
begyndelse. 







Landsstyremedlemmerne kan forvente, at der vil blive stillet supplerende spørgsmål 
fra udvalget under samrådet.  


Den grønlandske oversættelse af samrådsindkaldelsen følger snarest. 


  


Med venlig hilsen  
Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg 


Enos Lyberth 
Formand 








  


NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT - 
GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut 
Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq  
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed 
Postbox 1160 - 3900 Nuuk. Tlf. (+299) 34 50 00. Telefax (+299) 32 
55 05. 


  


Ulloq/dato: 30. september 2004 
J. nr: 45.09.20  


  


Talepapir i forbindelse med Familie- og Sundhedsudvalget torsdag den 30. 
september 2004 


Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har ønsket yderligere oplysninger ifm. 
samråd den 30. september 2004. 


 
Tilsyn og håndhævelse 


- Overtrædelse af reglerne for salg og mærkning af tobaksvarer kan 
straffes med bøde, og anmeldelse af overtrædelser anmeldes derfor til 
politiet. Ligesom ved alkohollovgivningen, findes der ikke en 
egentlig tilsynsmyndighed udover politiet. Det har dog vist sig at 
borgerne ofte er meget opmærksomme på reglernes overholdelse, og 
derfor ofte informerer myndighederne om eventuelle overtrædelser.  


Der bliver hos sundhedsmyndighederne ikke oprettet en 
tilsynsmyndighed til at varetage overholdelsen af forordningens regler 
om røgfrit miljø. Landsstyret har i stedet valgt at udnytte det allerede 
eksisterende tilsynssystem indenfor arbejdsmiljøet på Hjemmestyrets 
arbejdspladser. I Grønlands Hjemmestyret er der oprettet et 
sikkerhedsudvalg med repræsentanter i de enkelte direktorater. 
Udvalgets opgave er bl.a. at planlægge og koordinere 
arbejdsmiljøindsatsen ud fra et sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
synspunkt, mens repræsentanternes opgave er at kontrollere at 
reglerne bliver fulgt. Landsstyret vil tage kontakt til 
sikkerhedsudvalget for at sikre at også reglerne om røgfrit miljø vil 
indgå i deres regelgrundlag. Eventuelle overtrædelser kan meldes til 
ledelsen, som sørger for at rette op på dette.  


 
Arbejdstilsynet 







- En tidligere tobaksforordning omfattede også private virksomheder 
og erhvervsdrivende, men her viste det sig at være vanskeligt at indgå 
samarbejdsaftaler omkring varetagelse af tilsynet, idet de forespurgte 
myndigheder, herunder Arbejdstilsynet, ikke ønskede at medvirke. 
Dette var grunden til, at private virksomheder blev undtaget af 
ændringsforordningen i 2000. I stedet vil sikkerhedsudvalg og -
repræsentanter varetage overholdelsen af reglerne om røgfrit miljø på 
lige fod med andre regler om arbejdsmiljøet. 


 
Sanktioner for reglerne om røgfrit miljø 


- Der er ikke indført straffeforanstaltninger til forordningsforslagets 
regler om røgfrit miljø, da det vil være umuligt at administrere en 
eventuel bødestraf overfor medarbejdere eller ledelsen. Kollegaer 
eller ledere skulle i så fald melde hinanden til politiet, hvorefter der 
kunne gives en bøde. Dette ville medføre en enorm administrativ 
omkostning for både Hjemmestyret, kommunerne og ikke mindst 
politiet, der i forvejen har begrænsede ressourcer. Forhåbentlig vil 
brugen af sikkerhedsudvalget medføre at reglerne bliver overholdt, og 
Landstinget derfor ikke behøver at overveje straffeforanstaltninger 
overfor Hjemmestyret og kommunernes medarbejdere 


Tidligere har der været en del tvivl om fortolkningen af reglerne om 
røgfrit miljø i den gældende tobaksforordning. Dette har medført at 
reglerne har været meget vanskelige at administrere for 
sikkerhedsudvalget, ledelsen og de ansatte. Dette bliver nu afhjulpet i 
forordningsforslaget, da det bliver gjort helt tydeligt at rygning kun er 
tilladt i dertil indrettede rygelokaler. Tilsynet bliver derfor lettere at 
administrere for sikkerhedsgrupperne og -udvalgene, da der ikke 
længere er fortolkningstvivl.  


  


Med venlig hilsen 
Asii Chemnitz Narup 





