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Kommissorium for styregruppen til partnerskabet 
for tobaksfri ungdomsuddannelser 
 

Baggrund og formål 

På møde i Sundhedskoordinationsudvalget d. 30. oktober 2019 blev 

det besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skulle 

lave en tobaksforebyggende indsats med ungdomsuddannelserne og 

FGU skolerne. Heraf stammer partnerskab for tobaksfri 

ungdomsuddannelser, som en indsats for tobaksforebyggelse i Region 

Midtjylland. 

 

Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser er et aktivt 

samarbejde mellem Region Midtjylland, de midtjyske kommuner, 

Kræftens Bekæmpelse og ungdomsuddannelserne. Partnerskabet har 

til formål, at understøtte og fremme de midtjyske 

ungdomsuddannelser i implementeringen af tobaksfri skoletid. Dette 

gøres ved at samle aktører på tværs af sektorerne og bygge ovenpå 

eksisterende indsatser på tobaksforebyggelsesområdet. Hertil vil 

visionen om, at ingen unge skal begynde at ryge eller være 

afhængige af tobak, skabe retningen for partnerskabet. 

 

Til at varetage det overordnede ansvar for strategi og udvikling af 

partnerskabet, nedsættes en styregruppe, med repræsentanter fra 

Region Midtjylland, de midtjyske kommuner, ungdomsuddannelserne 

og Kræftens Bekæmpelse. Styregruppen vil agere tovholder på 

partnerskabet under implementeringsprocessen, såvel som at sikre 

den fremtidige drift af partnerskabet. 

 

Organisering 

Styregruppen refererer til og nedsættes af Sundhedsstyregruppen. 

Den består af repræsentanter fra Region Midtjylland, de midtjyske 

kommuner, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, 

FGU-skolerne og Kræftens Bekæmpelse.  

 

Repræsentanterne for hhv. Region Midtjylland og de midtjyske 

kommuner udgør formandskabet i styregruppen.  

 

Dato 

16.12.2020 

 

Side 1 

    

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/.dk


 

Side 2 

Styregruppens medlemmer: 

 

Formandskabet: 

 Dorthe Klith, Kontorchef, Region Midtjylland 

 Lone Rasmussen, Direktør, Skanderborg Kommune 

 

Øvrige medlemmer: 

 1 ledelsesrepræsentant fra de gymnasiale 

ungdomsuddannelser 

 1 ledelsesrepræsentant fra de erhvervsorienterede 

ungdomsuddannelser 

 1 ledelsesrepræsentant fra FGU skolerne 

 1 ledelsesrepræsentant fra Kræftens Bekæmpelse 

 

Formandskabet kan ved behov udpege ad hoc deltagere. 

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af en kommunal repræsentant fra 

Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat og en regional 

repræsentant fra Sundhedsplanlægning. 

 

Opgaver 

Styregruppen har til opgave at: 

 sikre implementeringen af indsatsen for tobaksfri 

ungdomsuddannelser i Region Midtjylland i overensstemmelse 

med Sundhedskoordinationsudvalgets indstilling til den 

tobaksforebyggende indsats. 

 have løbende dialoger om partnerskabets virke og forløb med 

Sundhedskoordinationsudvalget. 

 sikre den fremtidige drift og retning af partnerskabet. 

 gøre løbende status partnerskabet og tage initiativ til, at 

optimere samarbejdet. 

 monitorere og evaluere indsatsen på ungdomsuddannelserne. 

 udarbejde et oplæg til en mulig udvidelse af indsatsen til 

andre målgrupper. 

 

 

Tidshorisont 

Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser blev godkendt i 

Sundhedskoordinationsudvalget 9. december 2020. Styregruppen 

udpeges i december 2020 og mødes første gang ultimo januar 2021. 

Styregruppen mødes fire gange årligt. Partnerskabet evalueres med 

udgangen af 2021. På den baggrund tages styregruppens opgaver og 

mødefrekvens tages op til revision. 

 


