Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgard
7468 TRONDHEIM

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1604-21

14. januar 2021

Supplerende tildelingsbrev - Forvaltning av tilskudd til
bransjeprogrammer under IA-avtalen
Arbeids- og sosialdepartementet viser til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IAavtalen. Arbeidstilsynet er forvalter av tilskuddsordningen til bransjeprogrammene.
Bakgrunn
I Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (IA-avtalen) er partene
enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere
sykefravær og frafall, og på den måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Et av
virkemidlene for å nå målene er de syv bransjeprogrammene under IA-avtalen. Det er i den
forbindelse etablert en tilskuddsordning for fordeling av tilskudd til bransjeprogrammene.
Forvaltning av tilskuddsordningen
Arbeidstilsynet gis med dette fullmakt til å belaste statsbudsjettet 2021 kapittel 601, post 71
med inntil 70 mill. kroner som utgjør tilskuddet til bransjeprogrammene. I tillegg gis
Arbeidstilsynet fullmakt til å belaste statsbudsjettet 2021 kapittel 601, post 22 med inntil 500
000 kroner til etatens utgifter i forbindelse med forvaltning av tilskuddsordningen.
Utbetaling av tilskudd i 2021
Som det framgår av forskriften foreligger det en beregningsnøkkel som utgangspunkt og
hovedregel for tildeling av tilskudd til bransjeprogrammene. Det vises til oversikt over
beregning av tilskudd til det enkelte bransjeprogram i supplerende tildelingsbrev av 14.
januar 2020. Departementet legger til grunn at Arbeidstilsynet utbetaler tilskudd etter mottatt
søknad med prognoser for bruk av midler for 2021 fra bransjeprogrammene. Vi gjør
oppmerksom på at det fremgår av forskriften at tilskuddet utbetales i to terminer.
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Informasjon om økt eller redusert behov for midler
I tilfeller hvor bransjeprogrammene informerer i halvårsrapportene om at de har økt eller
redusert behov for midler, skal Arbeidstilsynet videreformidle dette til departementet.
Bransjeprogrammenes års- og halvårsrapporter
Bransjeprogrammenes rapporteringer er viktige informasjonskilder for status i programmene.
Arbeidstilsynet skal oppsummere bransjeprogrammenes års- og halvårsrapporter, og
oversende dette til departementet. Oppsummeringen av årsrapportene skal, for hvert
bransjeprogram, inneholde overordnet status for gjennomførte tiltak og mål i programplanen,
samt resultat av regnskap foregående år. Frist for oversendelse av oppsummering av
årsrapportene er 10. mai 2021. Oppsummeringen av halvårsrapportene skal, for hvert
bransjeprogram, inneholde overordnet fremdrift for tiltak og resultatet av regnskap per 1. juli
2021. Frist for oversendelse av oppsummering av halvårsrapportene er 3. september 2021.
Ved ev. spørsmål knyttet til tilskuddsordningen bes Arbeidstilsynet kontakte seniorrådgiver
Ewa Koziel.
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