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Supplerende tildelingsbrev - endringer som følge av Prop. 48 (2018-
2019), oppfølging av IA-avtalen 

Arbeids- og sosialdepartementet viser til intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 

(IA-avtalen) for 2019-2022. Gjennom IA-avtalen er bl.a. Arbeidstilsynet gitt en sentral rolle i å 

følge opp avtalens intensjoner og myndighetenes forpliktelser. Det vises videre til felles 

oppdragsbrev til Arbeids- og velferdsetaten, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og 

Petroleumstilsynet av 27. februar 2019 og tildelingsbrev for 2019. 

 

På bakgrunn av Stortingets behandling av Prop. 48 S (2018-2019) Endringer i statsbudsjettet 

2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019–2022) og Innst. 

230 S (2018-2019) gjøres følgende endringer i forhold til tidligere tildelte midler for 2019: 

 

(i 1 000 kroner) 

Kap./post Betegnelse Tidligere tildelt Endring Ny disponibel 

bevilgning 2019 

640 Arbeidstilsynet 656 338 45 000 701 338 

640.01 Driftsutgifter 639 638 45 000 684 638 

 

Bevilgningsøkningen skal benyttes til Arbeidstilsynets oppfølging av den nye 

arbeidsmiljøsatsingen, jf. felles oppdragsbrev av 27. februar 2019. Bevilgningen under kap. 

640, post 01 økes med 25 mill. kroner for å dekke tilsynets utgifter til dette formålet. 

 

I 2019 gjennomføres det et utviklingsprosjekt for etablering av arbeidsmiljøsatsingen under 

IA-avtalen. Som ledd i utviklingsprosjektet skal det bl.a. etableres en nettportal knyttet til 

Arbeidstilsynets nettsider som skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt 

Arbeidstilsynet 
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Side 2 
 

forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det gis en ettårig bevilgningsøkning på 20 mill. kroner 

knyttet til gjennomføring av dette utviklingsprosjektet.  

 

Rapportering: 

Etaten skal rapportere på oppfølgingen av IA-avtalen i den ordinære etatsstyringsdialogen. 

Det skal videre i tilknytning til økonomirapportering per 31. august gis en status for forbruk av 

midler knyttet til arbeidsmiljøsatsingen, og en vurdering av framdrift i forhold til plan for 

arbeidet. Frist for denne rapporteringen er 20. september. Videre skal det rapporteres om 

oppfølging og resultater av innsatsen i årsrapporteringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Eli Telhaug (e.f.) 

Departementsråd 
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