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1. Bemærkninger til og godkendelse af dagsordenen 
Ingen bemærkninger til dagsordenen, som blev godkendt. 
 

2. Valg til AMO 2018 
Sarah orienterede kort om, at HAMU drøfter tidsplan for AMO Valg 2018 på 
deres møde 3. oktober. De vigtigste datoer i den foreløbige tidsplan er 1. de-
cember, hvor Healths arbejdsmiljøorganisation skal være tegnet. Sarah rund-
delte en oversigt over den eksisterende arbejdsmiljøorganisation. Flere havde 
et par rettelser hertil, som bedes sendes til Sarah, der retter til inden oversig-
ten går videre til fakultetsledelsen. Opstilling til arbejdsmiljøorganisationen 
kommer formentligt til at ligge i december 2017, mens der forventes afholdt 
valgt i midten til slutningen af januar 2018. 
FAMU formandsskabet udarbejder en sagsfremstilling til fakultetsledelsen, 
hvor de vil blive bedt om at forholde sig til den eksisterende arbejdsmiljøorga-
nisation samt om der bør ske justeringer og tilpasninger i forhold til den gene-
relle organisationsstruktur, antal arbejdsmiljørepræsentanter samt ledelsesre-
præsentanter mv. Fakultetsledelsen vil blive bedt om at inddrage LAMU’erne, 
når den lokale arbejdsmiljøorganisation skal tegnes. 
 

3. Skriftlig orientering 
Ingen bemærkninger til den skriftlige orientering. 
NB! At fristen for indberetning af den årlige arbejdsmiljødrøftelse til FAMU er 
ændret til 14. december 2017. 
 

4. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 

 
 
Herefter gik FAMU i gang med temamødet om udarbejdelse af HR Stress folder. Der 
blev produceret 2 stress foldere, som sendes i høring i LAMU (/AMG) og derefter for-
ventes endeligt godkendt af fakultetsledelsen i november 2017.  
 


