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Beslutningsforslag nr. 10 

Generalforsamlingen TL Sjælland, Hillerød 

Startkit til AMR 

Forslag 

Startkit til AMR. 

Intro til AMR arbejdet af erfaren AMR. 

Intro til AMO opbygning, APV og herunder Kemi; Bio; fysisk, psykisk 

Forslagsstillers motivation  

Medlemmer, der stiller sig til rådighed som AMR er ildsjæle, der sætter deres kollegaer i 

højsæde og vil gøre hvad de kan for at alle på arbejdspladsen trives i et godt arbejdsmiljø. 

For at støtte op om dette, vil det være godt at få et startkit med intro til, hvordan en AMO 

(Arbejdsmiljø organisation) kan opbygges samt intro til APV. 

Tilknytning til erfaren AMR så ”man” har en at sparre med. På denne måde kan vi ligeledes få 

skabt erfagrupper indenfor TL’s område eller indenfor brancher. 

Hovedbestyrelsens bemærkninger og indstilling 

Lokalafdelingerne udsender på nuværende tidspunkt et velkomstbrev til nye 

arbejdsmiljørepræsentanter. Brevet findes som skabelon under medlemssager – tillidshvervsag 

– velkomstbrev AMR. 

Der bliver i brevet henvist til, at Forbundskontoret sender en ”Startpakke for AMR” 

indeholdende relevant materiale, herunder pjecer om hhv. den lovpligtige og supplerende 

arbejdsmiljøuddannelse.  

Skabelon til dette brev findes på medlemssager – tillidshvervsag – startepakke AMR. Dette 

brev bliver sendt sammen med diverse relevant materiale.  

Vi er i gang med at arbejde på at fremsende dette (enten supplerende eller udelukkende) 

elektronisk, herunder blandt andet med en videohilsen fra forbundsformanden, som der også 

gives nye tillidsrepræsentanter.  
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Det skal endeligt bemærkes, at Konventum årligt afholder kurser i samarbejde mellem TR og 

AMR. Ligeledes inviteres såvel AMR som TR til TL’s årlige arrangement for tillidsvalgte, hvor 

der undervises, deles viden og skabes mulighed for at danne relationer med andre TR og AMR 

indenfor TL’s område.  

Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller med stemmetallet 

12 For 

1 Imod 

3 Hverken for eller imod 

at forslaget forkastes. 

 


