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Kommissorium for HMUs underudvalg for arbejdsmiljø 
 
Permanent underudvalg under Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og 
Social  
 
Baggrund  
I Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social er 
det i § 8 fastlagt, at der etableres et permanent Underudvalg om 
arbejdsmiljø, som har til opgave at have fokus på 
arbejdsmiljøområdet.  
 
Der er fokus på, at arbejdsmiljøområdet får en central plads i Hoved-
MEDudvalgets arbejde med henblik på at understøtte 
arbejdsmiljøarbejdet i alle dele af Psykiatri og Socials organisation.  
Psykiatri og Socials organisation er omfattende og består af en 
mangfoldighed af forskellige tilbud og afdelinger og dermed en 
mangfoldighed af forskellige arbejdsmiljøforhold.  
 
Det skal sikres, at Hoved-MEDudvalget drøfter arbejdsmiljøområdet 
på en kvalificeret måde, og at der skabes grundlag for en målrettet 
og fokuseret indsat for arbejdsmiljøet.  
 
Opgaver  
Underudvalget har til opgave at understøtte udførelse af Hoved-
MEDudvalgets opgaver vedrørende arbejdsmiljøarbejdet på Psykiatri 
og Social området, som de er beskrevet i MED-aftalen for Region 
Midtjylland og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland.  
 
Kompetence  
Hoved-MEDudvalget fastlægger løbende udvalgets opgaver og 
kompetence i de enkelte opgaver.  
Udvalget kan fremlægge forslag om udvalgets opgaver til i Hoved-
MEDudvalget.  
 
Sammensætning  
Udvalget består af 8 medlemmer, hvoraf de 7 har sæde i Hoved-
MEDudvalget for Psykiatri og Social:  

Udvalget sammensætning er som følger:  
  
Lederrepræsentant, der er udpeget blandt ledere til at sidde i Hoved-
MEDudvalget – Det permanente underudvalgs formand  
 
Lederrepræsentant, som er valgt til Hoved-MEDudvalget af 
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arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen  
 
2 arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt til at sidde i Hoved-
MEDudvalget af arbejdsmiljørepræsentanterne,  
 
2 medarbejderrepræsentanter, som medarbejdersiden i HMU vælger i 
blandt sig: Den ene fra behandlingspsykiatri og den anden fra de 
sociale tilbud,  
 
Arbejdsmiljøkoordinatoren for psykiatrien i Region Midtjylland, samt  
 
Arbejdsmiljøkoordinatoren for det sociale område i Region 
Midtjylland.  
 
Udvalget kan i forbindelse med konkrete opgaver vælge at inddrage 
andre i udvalgets arbejde.  
 
Sekretariatsbetjening  
Udvalget sekretariatsbetjenes af HR, Administrationen  
 
Mødefrekvens  
Der afholdes et møde mellem hvert møde i Hoved-MEDudvalget. 
Mødedatoer fastlægges for et år af gangen samtidig med 
fastlæggelsen af datoer for møderne i Hoved-MEDudvalget. 


