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Tidsplan for valg til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 2017 - 2018
Fase 1: Forberedelse og kommunikation
Sept/okt ’17

FAMU og AAMU indleder drøftelse af arbejdsmiljøorganisationens struktur.

3. okt ’17

Møde i HAMU. Godkendelse af tidsplan.

Medio okt ’17

Generel orientering til arbejdsmiljøorganisationen om det forestående valg.

1. dec ’17

Frist for fakulteternes og enhedsadministrationens tilbagemelding til AU HR om
besluttet struktur for AMO.

6. dec ’17

Rektor orienteres om og godkender AU’s AMO struktur.

6. dec ’17 – 8. jan ’18

Opstillingsperiode for kandidater til valg til AMO. Medarbejdere med ønske om at
stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant giver besked til AU HR.

3. jan ’18

Frist for ledelsens udpegning af ledelsesrepræsentanter i HAMU, samt formænd
for arbejdsmiljøudvalgene, fx dekaner i FAMU, institutledere/adm.chefer/VD’ere i
LAMU.

3. januar - 2. februar
2018

Periode for ledelsens udpegning af lokale ledere til arbejdsmiljøgrupperne.

Fase 2: Valg til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg
11-26. jan ’18

Valgperiode for arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne .

2. 9. februar ’18

Periode for udpegning af ledere til LAMU - fra arbejdsmiljøgrupperne.

2. 9. februar’18

Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til LAMU - vælges blandt
arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne. De valgte AMR’er til
LAMU vælger en næstformand til LAMU i blandt sig.
Periode for udpegning af ledere til FAMU og AAMU - fra LAMU’erne.

22. februar - 6. marts
’18
22. februar - 6. marts
’18
1. marts ’18
7-15. marts ’18

Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til FAMU og AAMU - vælges
blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra LAMU’erne. De valgte AMR’er til FAMU
vælger en næstformand til FAMU i blandt sig.
Funktionsperiode begynder for de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og for de
udpegede ledere til arbejdsmiljøgrupperne.
Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HAMU – vælges blandt
arbejdsmiljørepræsentanter fra FAMU og AAMU. De valgte AMR’er til HAMU
vælger en næstformand til HAMU i blandt sig.

Fase 3: Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen
2. kvartal ’18

Temamøde for arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

2-3. kvartal ’18

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og
nyudpegede ledere. Datoer offentliggøres på valghjemmesiden i efteråret 2017.

De vigtigste datoer:
• 1. december 2017

Frist for beslutning om udvalgsstruktur
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8. januar 2018
2. februar 2018
26. januar 2018
15. marts 2018
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Frist for opstilling af arbejdsmiljørepræsentant-kandidater.
Frist for udpegning af ledere til arbejdsmiljøgrupperne.
Frist for valg til arbejdsmiljøgrupperne.
Den nye arbejdsmiljøorganisation er på plads.
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