Handlingsplan for 2018
1. Ekspertudvalget
a. Udvikling af velbegrundede forslag til nytænkning af de dele af arbejdsmiljøindsatsen, hvor arbejdsmiljøprofessionelle med fordel kan bidrage kvalitativt
b. Formidling af kvalificerede forslag til Ekspertudvalget
c. Kommentering af Ekspertudvalgets udmeldinger og ministerens og forligspartiernes opfølgning
2. Løbende synlighedsaktiviteter
a. Afholdelse af møder med relevante organisationer og institutioner: blandt andre Arbejdstilsynet, NFA, AC, KL, Danske Regioner og FTF
b. Månedens kommentar skal revitaliseres – kommentarer skrives af medlemsorganisationer
c. Udvikling af forslag til forbedring af de spørgsmål, der rejses i opstartsprojektets delrapport 5 –
helst koordineret med indmeldingerne til Ekspertudvalget
d. Reaktioner på aktuelle AM-politiske spørgsmål
e. Kommentarer til aktuelle planer eller projekter indenfor arbejdsmiljø-, arbejdslivs- og folkesundhedsområdet
3. Folkemødet på Bornholm 2018
a. AM-PRO deltager ikke som organisation i 2018, men formanden deltager som menig deltager
med henblik på at udvikle kontakten til politikere, organisationer og myndigheder mv.
b. Der skal foretages en hurtig og løbende opfølgning på AM-PRO’s aktiviteter ifm. folkemødet
c. Mulighederne for en ”low-cost”-deltagelse for AM-PRO i Arbejdsmiljø Loungen undersøges.
4. Bidrag til arbejdsmiljøsystemets indsats
a. Der arbejdes fortsat på at AM-PRO får en tilknytning til Arbejdsmiljørådets dialogforum
b. AM-PRO fortsætter den aktive deltagelse i Focal Point Netværket, herunder planlægning af arrangementer ifm. EU-OSHA kampagnen ”Styr på kemien” 2018-2019
5. Samarbejdet mellem AM-PRO’s medlemsorganisationer
a. AM-PRO understøtter udvikling af samarbejde mellem organisationerne
b. Medlemsorganisationerne sørger for at AM-PRO er repræsenteret ifm. relevante medlemsarrangementer og lignende
6. Arbejdsmiljø-tænketanken
a. AM-PRO udvikler en køreplan for etablering af en tænketank om arbejdsmiljø
7. ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations)
a. AM-PRO fortsætter sin aktive deltagelse i ENSHPO
b. Kontingentet samt rejseudgifter for én AM-PRO repræsentant til de to årlige møder deles ligeligt mellem Arbejdsmiljørådgiverne, IDA Arbejdsmiljø og ArbejdsmiljøNet
c. Udgifter til deltagelse for flere repræsentanter afholdes af de pågældendes organisationer
8. Drift af AM-PRO
a. Web-stedet skal hurtigst muligt fornyes på en anden platform, så det bliver let at opdatere
b. Arbejdsmiljørådgiverne yder sekretariatsbistand til AM-PRO i 2018 i form af mødeindkaldelser,
mødeafholdelse, vedligeholdelse af web-sted og økonomiforvaltning
c. Undersøgelse af finansieringsmuligheder for AM-PRO herunder bidrag fra fonde
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