
Nyt tidspunkt for afvikling af arbejdsmiljøtemadag 2014 (MHN) 

 
Drøfter forslag til fremtidigt årshjul, og herunder: 

• Afklaring af tidspunkt for afholdelse af fremadrettet årlig arbejdsmiljøtemadag 
• Afklaring af tidspunkt for afholdelse af fremadrettet årlig arbejdsmiljødrøftelse 

 
 

Sagsfremstilling 

Det er meldt ud, at RMUs arbejdsmiljøtemadag fremadrettet fast afvikles i efteråret. Næste 
gang er den 9. oktober 2014, hvilket falder sammen med datoen for HMUs årlige 
arbejdsmiljøtemadag i Psykiatri og Social, som oprindeligt var planlagt til den 2. oktober 
2014.  
 
Administrationen har derfor forsøgt at finde en senere dato for afholdelse af HMUs 
arbejdsmiljøtemadag i november eller december 2014, men dette har ikke været muligt.  
 
Sammenfaldet af tidspunktet for de to arbejdsmiljøtemadage vil blive en tilbagevendende 
problemstilling, hvis HMU fastholder at arbejdsmiljøtemadagen skal ligge i efteråret.  
 
Det foreslås derfor, at rykke arbejdsmiljøtemadagen fra efteråret 2014 til foråret 2015, og 
herefter afvikle den om foråret. PSL har godkendt, at arbejdsmiljøtemadagen foreslåes 
flyttet fra efteråret 2014 til fremadrettet at blive afviklet i foråret, og har bedt om at dette 
bliver drøftet i HMU. 
 
I HR-/Personalechefkredsen er tidspunkterne for afvikling af arbejdsmiljøtemadage og 
arbejdsmiljødrøftelserne ligeledes blevet drøftet. Her blev der konkluderet, at de enkelte 
HMU skal afklare fastsættelse for afvikling, således at der lokalt er en sammenhæng mellem 
aktiviteterne. HR-/Personalechefkredsen følger i august 2014 op på tilbagemeldingerne fra 
HMU’erne om valgte tidspunkter for afvikling af den årlige arbejdsmiljødrøftelse og 
arbejdsmiljøtemadag.  
 
På baggrund heraf har HR i Psykiatri og Social udarbejdet et forslag til årshjul for afvikling 
af arbejdsmiljøtemadage, arbejdsmiljødrøftelser og modtagelse af arbejdsmiljødata. 
 
For at skabe en sammenhæng mellem arbejdsmiljøtemadagene og arbejdsmiljødrøftelserne 
i RMU og HMU er der forslået en spredning af aktiviteterne over året. Således forslås, det at 
HMU arbejdsmiljøtemadagen lægges i andet kvartal, så det temamæssigt kan baseres på 
data og arbejdsmiljødrøftelsen fra det foregående år.  
 
Spredningen af aktiviteterne vil sikre mulighed for opfølgning på temaer og fornøden tid til 
planlægning. 
 
 
Bilag 
Forslag til årshjul for HMU 
 

 


