Rådmandsmøde: Røgfrie udearealer
Den 27. september 2019, Ledelsessekretariat og Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
Jette Skive har i Byrådet fået vedtaget forslag om der skal indføres røgfrie udearealer. Processen er, at alle rådmænd inden for egen magistratsafdeling skal komme med forslag til hvilke
arealer der skal gøres røgfrie. Forslagene skal sendes til Sundhed og Omsorg senest 30. september. Sundhed og Omsorg samler alle forslag og sender i samlet offentlig høring i fire uger,
hvorefter der sendes en indstilling i byrådet.
Der er vedlagt et forslag om at samtlige udearealer ejet af MSO som udgangspunkt gøres røgfrie. Ved plejehjem og lokalcentre kan forstanderen/områdechefen sammen med det lokale
brugerråd vælge hvilke udearealer, hvor det ska være tilladt at ryge.

Sundhedsstyregruppen sikrer at der på tværs af magistratsafdelingerne er en fælles kommunikation om røgfrie udearealer.
Sundhedsstrategisk Stab vil sammen med Kommunikation udarbejde kommunikationen til brug i
Sundhed og Omsorg.
Områdecheferne vil sikre at alle forstandere får drøftet med det lokale brugerråd, hvor der ved plejehjem og lokalcentre skal være udearealer hvor der må ryges.

Forslaget har været vendt på områdechefmøde.

Beslutninger:
Chefteamet skal beslutte:
•
Om vedlagte forslag til røgfrie udearealer kan godkendes eller ændres.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:

Effekt:
Sundhed og Omsorg ønsker at have røgfrie omgivelser, som er imødekommende for alle generationer.

X

Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt

Lukket indstilling

Deltager på mødet: Otto Ohrt og Klaus Bach Trads

Direkte udgifter
2019

Opfølgning:

28. august 2019

2021

2022

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Forslaget sendes i offentlig høring i fire uger, hvorefter forslaget evt. kan justeres. Herefter
sendes forslaget i byrådet i december.

Forslag om røgfri udearealer besluttet i Byråd

2020

Afd. grundbudget

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Rådmandsmøde

Mag.afd. forslag
modtages

Offentlig høring

Beslutningsproces i Byråd/Udvalg

Opfølgning til RM

Dags dato

30. september 2019

9/10-6/11-2019

Dec. 2019-Jan. 2020

2020

REFERAT:
Chefteamet skal beslutte:
• Om vedlagte forslag til røgfrie udearealer kan godkendes eller ændres.
Chefteamet besluttede at:
• Bilag 2 ”Forslag til røgfrie udearealer i Aarhus Kommune” skal deles op i to: Ét forslag om udearealer ved plejehjem og ældreboliger og et
forslag om øvrige udearealer.
Evt.
Byråd, Magistrat og udvalg.

