
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 4.mai 2015 kl. 13.00-15.00 
 
Til stede: 
 
Kristian Dahlberg Hauge (Arbeids- og sosialdepartementet), Tor Idar Halvorsen (LO), Henrik 
Dahle (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Ann-
Torill Benonisen Indreeide (NHO), Anette Pollen (Virke), Kari Saastad (Spekter), Ann 
Kristin Bjerke (KS), Marte Hvalryg Monsen (KMD), May-Britt Christoffersen (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet) 
 
I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Bent-Ole Groos, Trude 
Eliassen, Roger Lorås og Synne Dokka fra embetsverket i Arbeids- og sosialdepartement.  
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Planer for seminar om Raskere tilbake 11. juni 
 
Med utgangspunkt i utsendt notat ble planene for seminaret lagt frem og diskutert.  
 
Konklusjon: Planene for seminaret 11.juni tas til orientering.  
 
 
2. Henvendelse fra hovedorganisasjonene om partsamarbeidet i FARVE-programmet 

 
Akademikerne orienterte om hovedorganisasjonenes synspunkter i saken, og 
departementet orienterte om oppfølgingen videre. 

 
Konklusjon: Departementet vil invitere hovedorganisasjonen til et eget møte for å 
diskutere problemstillingene i henvendelsen. 

 
 

3. Fordeling av kunnskapsmidler og IA-rådsmidler 
 

Fordelingen av resterende kunnskapsmidler og IA-rådsmidler ble diskutert med 
utgangspunkt i utsendte notat.  

 
Konklusjon:  
• Der to fylker har slått seg sammen til IA-råd økes årlig tildeling med 150 000 kr ( til 

450 000  kroner), til sammen 300 000 kroner for de to IA-rådene dette gjelder. 
 

• Det settes opp et ekstra møte i Oppfølgingsgruppen i juni for å diskutere fordeling av 
øvrige midler, herunder de to kunnskapsprosjektforslagene i utsendte notat. 

 
4. Brev til IA-rådene 

 
Forslag til brev til IA-rådene var sendt ut på forhånd og ble kort diskutert. 

 
Konklusjon: Brevet justeres i tråd med forslag i møtet og sendes IA-rådene. 



 
 

5. Eventuelt 
 

Departementet hadde tre saker til eventuelt. 
 

• Vågeng-rapporten om NAV vil være tema i neste møte i Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. 

 
• Rapportering  

Det legges opp til muntlig rapportering fra partene om oppfølging av IA-avtalen på 
møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd til høsten. 
Faggruppens rapport kommer i juni. Det vil bli tatt et initiativ overfor partene om 
samarbeid om synliggjøring av rapporten. 
Det er aktuelt at faggruppens leder presenterer rapporten på møte i Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. 
 

• Forebygging på dagsorden i Oppfølgingsgruppen. 
Dette vil være tema på neste møte i Oppfølgingsgruppen 

 
Virke meldte inn to saker: 

 
• Virke spurte om prosess for oppfølging av forslag på det arbeidspolitiske omårdet i om 

i Prop. 39 L (2014-2015). Det tas sikte på at disse sendes på høring i mai.  
 

• Virke har fått beskjed fra medlemsbedrifter at det kan oppstå problemer med refusjon 
av forskutterte sykmeldingspenger når  aktivitetskravet etter åtte uker håndheves 
strengere enn tidligere. Arbeids- og velferdsdirektoratet undersøker saken. 
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