
INDSATS: Partnerskabsaftale om Røgfri Fremtid

Målsætning, som indsatsen 
vedrører
(Derfor vil vi… i sundheds-
politikken 2019-2020)

Indsatsen vedrører flere pejlemærker: sunde rammer i 
borgernes hverdag, mestring af eget liv, styrket indsats for 
lighed i sundhed

Beskrivelse af indsats
(Overordnet beskrivelse af 
indsatsen)

Indgåelse af en partnerskabsaftale med Trygfonden og 
Kræftens Bekæmpelse, skal bidrage at færre børn og unge 
begynder at ryge eller bliver udsat for rygning.

Formål
(Hvorfor vil vi gennemføre 
indsatsen?)

Aftalen skal bidrage at færre børn og unge begynder at ryge 
eller bliver udsat for rygning. 
Indgåelse partnerskabsaftalen indebærer, at man vil tilslutte 
sig de fremsatte visioner, hovedbudskaber og mål og vil 
arbejde henimod dem. 

Vision, hovedbudskaber og mål for Røgfri Fremtid:
”Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver 
udsat for tobaksrøg.”

Hovedbudskaberne er: 
- ”Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og 

sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn 

og unge får bedre muligheder for at skabe et sundt og 
godt liv. 



- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge 
af tobaksrøg.” 

Mål: 
”Målet er, at i 2030 ryger ingen børn og unge under 18 år, og 
færre end 5% af den voksne befolkning ryger.”

Målgruppe
(Hvem henvender indsatsen sig 
til?)

Aftalen indgås af BFU-udvalget og dækker børne-  og 
undervisningsområdet. 

Aktører
(Hvilke aktører indgår i 
indsatsen?)

Alle ansatte på børne-  og undervisningsområdet kommer til 
at arbejde henimod de visioner og mål, der fremgår af 
aftalen, hvilket kommer alle børn og unge til gavn.

Tidsplan
(Hvornår iværksættes og afsluttes 
indsatsen?)

Aftalen forventes indgået i september 2019, og fortsætter 
indtil den opsiges igen. Efter godkendelsen påbegyndes 
arbejdet med konkrete indsatser.

Økonomiske konsekvenser
(Har realisering af indsatsen 
økonomiske konsekvenser?)

Indsatser, der måtte blive iværksat som følge af 
partnerskabsaftalen, skal finansieres inden for egen ramme.



Målbare succeskriterier
(Hvornår er indsatsen en succes?)

På lang sigt dvs. i 2030, vil succeskriterierne være, om vi 
nåede de målsætninger, der er opsat i aftalen:  
”Målet er, at i 2030 ryger ingen børn og unge under 18 år, og 
færre end 5% af den voksne befolkning ryger.”

Opfølgning
(Hvordan vil vi følge op på 
indsatsen?)

Partnerskabsaftalen vil blive taget op igen i den næste 
byrådsperiode, for at sikre at der fortsat er politisk opbakning 
til at nå målet. 

Der vil desuden blive fuldt op på de indsatser, der er iværksat 
undervejs.


