Vallg tiil ME
ED- og
Arrbejjdsm
miljø
øorg
ganiisatione
en
er der valg til MED- og
g Arbejdsm
miljøorganis
sationen i Region
R
Midtjjylland. Her vælger
I ulige år e
medarbejd
dere og ledere de ansa
atte, som i særlig grad skal tage
e vare på og
g inspirere til et
sikkert og sundt arbe
ejdsmiljø på
å regionenss arbejdspla
adser samtt bidrage till arbejdet i MED- og
Arbejdsmiljøorganisa
ationen.
Den 4. okttober 2018 er der sendt mail til fformandska
abet i Regio
ons-MEDud
dvalget sam
mt HovedMEDudvalg
gene om de
et kommen
nde valg. M ailen er vedhæftet bre
ev vedrøre nde valget samt en
tids- og prrocesplan fo
or gennemfførelse af v
valg 2018-2
2019. Dette
e formidles videre i ME
ED- og
arbejdsmilljøorganisationen.
Du kan også finde brrevet samt tids- og pro
ocesplan fo
or gennemfførelse af va
alg 2018-2019 på
Koncern H
HR, Fysisk A
Arbejdsmiljø
øs hjemme
eside
Da MED- o
og Arbejdsm
miljøorganisationen ha
ar en centrral rolle i de
en løbende indsats forr et
forbedret a
arbejdsmiljjø, er det vigtigt, at de
e enkelte udvalg
u
i MED- og
Arbejdsmiljøorganisa
ationen sørg
ger for god e rammer for
f valget og
o forsøgerr at skabe god
g
opbakning
g og engage
ement til va
alget bland t de ansattte. Det kræ
æver blandt andet god
planlægnin
ng og information inde
enfor områ
åderne, og der
d er en ræ
ække overv
vejelser, man
m
skal
gøre sig in
nden valgett påbegyndes.
Du kan he
ente inspiration samt stemmesed
s
ddel her
alg af arbejjdsmiljørep
præsentanter, evt. udp
pegning af nye arbejd
dsledere på
Valget starter med va
institution//afdeling/afsnitsniveau. Der skall ikke vælges suppleanter for arb
bejdsmiljørepræsentanter og a
arbejdslede
ere til arbejjdsmiljøgru
uppen.
Derefter gennemføre
es valg af arbejdsmiljø
ørepræsentanter og arrbejdslederre til LokalMEDudvalg
g eller arbe
ejdsmiljøudvalg, Hove
ed-MEDudva
alg og Regions-MEDud
dvalget. På
udvalgsniv
veau skal der vælges suppleante
er for arbejd
dsmiljøreprræsentante
er og arbejd
dsledere.
Regions-ME
EDudvalge
et
Valg til R
Blandt arb
bejdsledere og arbejds
smiljørepræ
æsentanter i de enkelte Hoved-M
MEDudvalg vælges
v
der
en arbejds
sleder og en
n arbejdsm
miljørepræse
entant til Regions-ME
R
Dudvalget. Dette valg
g
gennemføres i marts måned. Fu
unktionsperrioden i Reg
gion-MEDudvalget løb
ber fra den 1. april –
31. marts to år senerre.
e spørgsmål i forbindelse med va
alg og udpe
egning kan rettes til
Eventuelle
Lisbeth G
Gilberg, mo
obil 30 57 69
6 11, maill: Lisbeth.G
Gilberg@sta
ab.rm.dk el ler
Nina Skarrum, mobil 24 64 18 98, mail: N
Nina.Skarum
m@stab.rm
m.

Arbe
ejdsmiljø
ø i Midt'en
Nove
ember 20
019

Ko
oncern H
HR, Fysisk Arbejd
dsmiljø
www.fa
a.rm.dk

