Beretning over AM-PRO’s aktiviteter i 2018
Den fremtidige arbejdsmiljøindsats
AM-PRO har fortsat den indsats for at påvirke Ekspertudvalgets arbejde, som blev igangsat i 2017 med et
møde med beskæftigelsesministeren og deltagelse i det stormøde, som ministeriet arrangerede: AM-PRO
har overfor Ekspertudvalget peget på fire områder af arbejdsmiljøindsatsen, hvor der er mulighed for forbedringer, der kan bidrage til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne:
 Systematisk opsamling af viden og tværgående videndeling
 Overførsel af forskningsbaseret viden til praktisk anvendelse i virksomhederne
 Styrkelse og effektivisering af virksomhedernes egenindsats
 Virksomhedernes anvendelse af arbejdsmiljøfaglig ekspertise
For at etablere et kvalificeret grundlag for indmeldingen til Ekspertudvalget har AM-PRO arrangeret to
workshops:
 Første workshop om udfordringer i arbejdsmiljøindsatsen (9. november 2017)
 Anden workshop om konkrete forslag (22. januar 2018)
AM-PRO’s fællesmøde har med udgangspunkt i workshoppernes arbejde grundigt diskuteret og prioriteret
AM-PRO’s indmelding til Ekspertudvalget.
Indmeldingen blev sendt dels sendt til Ekspertudvalgets sekretariat, sådan som det tidligere var aftalt med
Beskæftigelsesministeriet, og dels direkte til nogle af Ekspertudvalgets medlemmer. Alligevel har det efterfølgende vist sig at Ekspertudvalgets sekretariat ikke har videregivet AM-PRO’s indmelding til Ekspertudvalget, ligesom den ikke er medtaget i Ekspertudvalgets rapport.
Efter Ekspertudvalgets afgivelse af rapport, er Folketingets beskæftigelsesudvalg påbegyndt drøftelser om
hvilke ændringer af arbejdsmiljølovgivningen, som Ekspertudvalgets anbefalinger skal afstedkomme. Som
et bidrag til disse drøftelser har AM-PRO henvendt sig til Beskæftigelsesudvalget med et forslag, der stort
set svarer til indmeldingen til Ekspertudvalget.
Løbende synlighedsaktiviteter
I starten af året lykkedes det for sekretariatet at få AM-PRO’s web-sted til at fungere.
Web-stedet har herefter formidlet AM-PRO’s henvendelser til Ekspertudvalget og Beskæftigelsesudvalget
samt notaterne fra de to workshops.
Det har vist sig vanskeligt at få opretholdt regelmæssige ”månedens kommentarer” fra AM-PRO’s medlemsorganisationer på skift, men der har dog været følgende opslag i 2018:
 AM-PRO's henvendelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (20. november 2018)
 AM-PRO's kommentarer til anbefalingerne fra ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen (2. oktober
2018)
 Uambitiøst finanslovsforslag for rådgivning, forskning og regulering af arbejdsmiljø (11. september
2018)
 AM-PRO på Folkemødet (12. juni 2018)
 Norsk ekspertudvalg anbefaler lovbaseret udbygning af bedriftshelsetjenesten (11. juni 2018)
 ENSHPO går nu op i gear (1. juni 2018)
AM-PRO var repræsenteret på Arbejdsmiljøkonferencen AM:2018 med en stand (november 2017).

AM-PRO’s formand deltager i følgegruppen for PERMA-projektet og formidlingsnetværket om ulykker på
NFA.
Endelig har AM-PRO haft en stort opsat advertorial med interview af formanden i Politikens annoncefinansierede Arbejdsmiljøtillæg i december 2018. Temaet var en blanding af nødvendigheden af en professionel
håndtering af arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne og AM-PRO’s anbefalinger til Beskæftigelsesudvalget.
AM-PRO har deltaget i debatten om Ekspertdvalgets anbefalinger dels ifm. et stort møde i IDA Arbejdsmiljø
i København i november 2018 og dels ifm. et forum og en workshop på arbejdsmiljøkonferencen AM:2018 i
Nyborg senere i november.
Folkemødet på Bornholm 14-17. juni 2018
AM-PRO’s formand og sekretariatsleder deltog i Folkemødet som almindelige deltagere, men med AMPRO-trøjer og -uddelingsmaterialer.
Også i 2018 var det utroligt let at komme til orde med AM-PRO synspunkter og meget let at etablere konstruktive dialog med vigtige nøglepersoner fx ordførere på arbejdsmiljø- og folkesundhedsområderne.
Desværre var der ikke så mange arrangementer rettet mod arbejdsmiljø, som der var i 2017.
Focal Point netværket
AM-PRO har fortsat det gode samarbejde med det danske Focal Point netværk i Arbejdstilsynet og herigennem få adgang til drøftelserne om arbejdet i EU-OSHA (EU’s arbejdsmiljøagentur i Bilbao) og information
om EU’s arbejdsmiljøindsats. Desuden får AM-PRO mulighed for at orientere det danske netværk om aktiviteterne i ENSHPO.
AM-PRO har i den forbindelse deltaget i planlægningen af den nye kampagne om ”Styr på kemien”, herunder de to opstartskonferencer i Århus hhv. København i maj 2018. Kampagnen løber i 2018-2019.
Dialog med arbejdsmiljøsystemet
AM-PRO har haft et møde med stort set alle Lo-forbundenes arbejdsmiljøkonsulenter ifm en konsulentkonference på Konventum i januar 2018.
AM-PRO’s dialog med Arbejdsmiljørådet om at få en tilknytning til det Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling, der er etableret ifm. med ændringerne af arbejdsmiljølovgivningen i 2016, resulterede i
at Arbejdsmiljørådet ikke mente at det ville være hensigtsmæssigt at AM-PRO deltager i Dialogforum, idet
man frygtede at forummet ville blive for stort.
AM-PRO overvejer i stedet at etablere en formaliseret dialog med Arbejdstilsynet.
AM-PRO har haft et møde med Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg, hvor AM-PRO blev præsenteret og AMPRO’s mission drøftet.
Samarbejdet mellem AM-PRO’s medlemsorganisationer
Det er aftalt at AM-PRO’s fællesmøder indeholder et punkt, hvor medlemsorganisationerne kan udveksle
erfaringer og orientere hinanden om deres aktiviteter.

AM-PRO er medarrangør af den 30. NES-konference, der afholdes i Helsingør i 25-28. august 2019. AMPRO’s formand indgår i programudvalget. Det er tanken at arrangere en workshop eller lignende om arbejdsmiljøprofessionelle i de nordiske lande, hvor flere af AM-PRO’s medlemsorganisationer forventes at
bidrage.
AM-PRO deltager i det faglige udvalg, der var med til at fastlægge programmet for arbejdsmiljøkonferencen
AM:2018.
Arbejdsmiljø-tænketanken
AM-PRO’s forretningsudvalg har haft en række drøftelser med Helen Kobæk, som er tidligere direktør for
PenSam, om mulighederne for at involvere en række velrespekterede og progressive offentlige og private
virksomheder i projektet.
Der er nu fundet en kreds af virksomheder, som har aftalt at møde i januar 2019 til en drøftelse af interessen for at etablere en form for ”Arbejdsmiljø-trust”, hvor virksomhederne forpligter sig til at arbejde professionelt med udvikling af deres arbejdsmiljø og til at dele erfaringer og visioner med hinanden og med det
øvrige erhvervsliv, via et sekretariat, der samtidig kan fungere som en form for tænketank.
ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations)
AM-PRO har deltaget i ENSHPO-mødet i Madrid i april 2018, hvor køreplanen for at flytte ENSHPO fra Storbritannien til Tyskland blev aftalt. ENSHPO er nu ved at blive formaliseret som en ”registreret non-profit
forening” i Tyskland med sekretariat hos VDSI (den tyske sikkerhedsingeniør-forening). Flytningen af ENSHPO er nødvendiggjort af Brexit.
På grund af flytningen blev der ikke afholdt møde i efteråret.
AM-PRO har formidlet kontakt til Christian Uhrenholdt Madsen, Peter Hasle og Hans Jørgen Limborg mhp
en artikel om danske arbejdsmiljøprofessionelle til et særnummer af Safety Science, som ENSHPO har taget
initiativ til. Artiklen ”Professionals without a profession: Occupational safety and health professionals in
Denmark” publiceres primo 2019.
AM-PRO’s formand er inviteret til at være keynote speaker på SHO-konferencen og gæsteforelæser på masteruddannelsen for arbejdsmiljøprofessionelle på universitetet i Guimarães i Portugal i foråret 2019. Emnet for begge præsentationer vil være ”Development of OSH – a common challenge for managers, workers
and OSH-professionals”.
Drift af AM-PRO
Yngre Arbejdsmedicinere (YAM) og Selskab for Arbejdspsykologer (SAP) har vist interesse for eventuelt at
blive medlemmer af AM-PRO. Begge selskaber er associerede medlemmer af DASAM.
Der har i 2018 været afholdt de to planlagte fællesmøder ud over årsmødet og der har været afholdt 5 forretningsudvalgsmøder.
Arbejdsmiljørådgiverne har yder sekretariatsbistand til AM-PRO i 2018 i form af mødeindkaldelser, mødeafholdelse og økonomiforvaltning i overensstemmelse med det aftalte.
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