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Proces- og tidsplan for nye HMU'er
Formandskabet for HMU for Psykiatri og Social har den 13. august
2020 drøftet etablering af nye HMU’er for Psykiatrien og
Socialområdet i Region Midtjylland med RMU’s formandskab.
Dato 07-09-2020

Det blev på mødet besluttet, at nuværende HMU igangsætter proces
for denne etablering hurtigst muligt. Koncerndirektør Anders Kjærulff
samt næstformænd i RMU fungerer, som følgegruppe til dette
arbejde.
Formandskabet for HMU i Psykiatri og Social samt socialdirektør AnnBritt Wetche har påbegyndt igangsættelsen af processen på
ekstraordinært formandskabsmøde den 20. august.
Rammer og forudsætninger
Formandskabet foreslår at de nye HMU'er får et formandskab
bestående af en formand og to næstformænd (1. og 2.
næstformand).
For Psykiatrien foreslås en størrelse fordelt således:
 11 ledelsesrepræsentanter (inkl. 1 arbejdsleder)
 15 medarbejderrepræsentanter (inkl. 1 AMR)
 26 i alt.
For Socialområdet foreslås en størrelse fordelt således:
 10
ledelsesrepræsentanter
(inkl.
1
arbejdsleder
for
Socialområdet og 1 fra Holmstrupgård).
 12 medarbejderrepræsentanter (inkl. 1 AMR fra Socialområdet
og 1 fra Holmstrupgård)
 22 i alt
Det vil være op til de faglige organisationer at fordele pladser og
udpege medarbejderrepræsentanter. Ledelsen i hhv. Psykiatrien og
Socialområdet udpeger ledelsesrepræsentanter. Arbejdsledere og
AMR vælges ligeledes.
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Side 1

Proces- og tidsplan
Dato/periode

Aktivitet

04. september

Ekstraordinært HMU – procesplan kvalificeres

09. september

Fremsendelse af procesplan til følgegruppe sammen med
udkast til forretningsordner

24. september

HMU møde – kvalificering af udkast til forretningsordener

30. september

Fremsendelse af udkast til forretningsordener til følgegruppe

01. oktober

Påbegyndelse af udpegning af medlemmer

21. oktober

HMU møde – mødeplan for 2021

10. december

HMU møde – status på udpegning og forberedelse af
konstituerende møde

15. december

Status til følgegruppe

01. januar 2021

Udpegning afsluttes og afklaring af FTR struktur med de
faglige organisationer påbegyndes

Januar 2021

Ekstraordinære HMU møder i begge driftsområder –
konstituerende møder med godkendelse af:

1. kvartal 2021



forretningsorden



mødeplan



deltageroversigt



kommissorium for underudvalg

Valg til arbejdsmiljøorganisation (AMO) - dermed følges valg til
AMO i LMU'erne (det forudsættes dog at nuværende AMR for
hhv. Socialområdet inkl. Holmstrupgård, som selvejende
institution samt Psykiatrien fortsætter i de nye HMU'er indtil
nyvalget er overstået
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