ENSHPO går nu op i gear
ENSHPO er det europæiske netværk af arbejdsmiljøprofessionelle organisationer, hvor AM-PRO repræsenterer Danmark.
ENSHPO har netop afholdt årsmøde i Madrid og her blev der valgt ny formand og det blev besluttet at flytte
sekretariat fra Storbritannien til Tyskland. Efter Brexit er det britiske engagement i at understøtte ENSHPO
naturligt nok lidt på retur! Flytningen af sekretariatet giver dog nogle bureaukratiske udfordringer, så ENSHPO skal nu etableres formelt som en non-profit ”registreret forening” i Tyskland.
Ralf Giercke fra VDSI i Tyskland var valgt som ny formand og Mireya Rifá Fabregat fra AEPSAL i Spanien blev
nyvalgt til bestyrelsen. Den nye bestyrelse er tændt på at tage fat på opgaverne med dynamik og nytænkning.
På baggrund af en grundig dialog med medlemsorganisationerne har bestyrelsen fastlagt ENSHPO’s strategi
sådan:
1. Kommunikation: Der skal snarest etableres et nyt og tidssvarende web-sted – forslag til indhold og
opbygning er meget velkomne – og kommunikationsformen ift medlemmer om samarbejdspartnere
skal moderniseres
2. Arbejdsmiljøprofessionelles kvalifikationer herunder en opdatering af ENSHPO’s certifikatordning for
arbejdsmiljøledere hhv. -teknikere: Certifikatordningen skal tilpasses til det europæiske EQF-system og
EU-ESCO’s klassifikationsstruktur og arbejdsmiljøledelse skal anerkendes som en profession. Certificeringsudvalget drøfter mulighederne nærmere med ESCO’s sekretariat
3. Vision Zero ifm etablering af idrætsanlæg til store internationale sportsbegivenheder: Vision Zero ifm
idrætsanlæg skal forfølges ved at medlemmerne får de nationale OL- komiteer til at støtte kravet og
rejse det i IOC. Der er allerede kontakt til FIFA som er positiv overfor kampagnen
4. Dialog med EU-kommissionen og EU-OSHA (Bilbao-agenturet): ENSHPO har gode muligheder for at
gøre sig gældende, idet EU-kommissionen ønsker en mere formel dialog også med forsikringsselskaberne (fx ISSA) og de arbejdsmiljøprofessionelle. Desuden lægger EU-OSHA vægt på at udvikle samarbejdet med ENSHPO blandt andet ved at ENSHPO kommer med i det nye ”bedste praksis netværk”,
som var etableret af en række arbejdsmiljø-progressive virksomheder.
AM-PRO hilser den nye strategi velkommen og ser frem til en mere dynamisk og synlig udvikling af ENSHPO
og ikke mindst dialogen med EU-institutionerne og udviklingen af de arbejdsmiljøprofessionelles kvalifikationer.
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