
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 6. september 2016 

 

Til stede:  

Christl Kvam (Arbeids- og sosialdepartementet), Anne Grethe Erlandsen og Kari Grette 
(Helse- og omsorgsdepartementet – sak 1), Ann-Kristin Bjerke (KS), Gry Langsæther 
(Virke), Wenche Thomsen (LO),  Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Lars Eidsaume 
(NHO), Hege Herø (YS), Ingjerd Hovdenakk (Unio), Monica Seem (Arbeidstilsynet), May 
Britt Christoffersen (Arbeids- og velferdsdirektoratet)  

I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Tone Westli, Kristian Espelid, Odd Wålengen og Elisabet 
Røhme Sivertsen fra Arbeids- og sosialdepartementet 

 

Følgende saker ble diskutert: 

 
1. Tilskudd til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (Raskere tilbake) 

– omlegging og utvikling 
 
Notat med orientering om saken var sendt ut i forkant av møtet, jf. vedlegg. 
 
Statssekretærene Kvam og Erlandsen orienterte om at regjeringen i forslag til 
statsbudsjett for 2017 vil foreslå en omlegging av Raskere tilbake-ordningen.  
Formålet med omleggingen er å tydeliggjøre ansvar, oppnå bedre samtidighet i 
oppfølging gjennom arbeid og behandling og oppnå bedre resultater.  

Organisasjonene viste forståelse for behovet for omlegging av ordningen. Partene ber 
om å bli holdt orientert om utviklingen og innretningen på de arbeidsrettede tiltakene 
etter omleggingen. Partene gav uttrykk for at det er viktig at den arbeidsrettede 
dimensjonen ifm tiltakene ikke svekkes etter omleggingen og at innsatsen rettes mot 
de diagnosegruppene som står for den største delen av sykefraværet. 

Konklusjon: Arbeids- og sosialdepartementet  vil ta initiativ til å orientere partene om 
innretningen av de arbeidsrettede tiltakene og status for arbeidet med samtidighet i 
arbeidsrettede tiltak og helsetjenester på egnet tidspunkt. 
 

2. Status for arbeidet med underveisvurdering av IA-avtalen  
Det ble gitt en kort oppdatering for status med underveisevalueringen for IA-avtalen.  
 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  Utkast til rapport om underveisvurdering 
settes på dagsorden i møtet 7. november. 
 

3. Fordeling av restmidler til kunnskapsutvikling 2016 
Oppfølgingsgruppen var i forkant av møtet bedt å sende inn aktuelle prosjektforslag. 
Det kom inn et felles forslag fra organisasjonene om å sammenstille kunnskap om 
sykelønnsordningene i ulike land og et forslag fra Arbeidstilsynet om å gjøre 



informasjon om IA-arbeid tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke 
snakker norsk (oversettelse til engelsk og polsk).  
 
Konklusjon: 

• Departementet og AV-dir ser nærmere på hva som allerede finnes av 
kunnskap om landenes sykelønnsordninger og relevant informasjon om 
arbeidsstyrkens sammensetning mv. og kommer tilbake med en vurdering av 
mulighetene for og kostnadene ved organisasjonenes forslag. 

• Det settes av 300 000 kroner til oversettelse av informasjon om IA til engelsk 
og polsk. 
 

4. Status for IA-konferansen 
Program for IA-konferansen 24. november ble kort gjennomgått. Det sendes i første 
omgang ut målrettede invitasjoner til miljøer/personer som kan bidra i diskusjonen 
om IA-arbeidet fremover. Forslag til målgrupper/personer sendes departementet innen 
fredag 9. september. 
 
Konklusjon: Saken tas til orientering. 
 

5. Møtetidspunkt i høst 
Følgende møtetidspunkt ble foreslått: 

• Mandag 3/10 kl 1200-1330 
• Mandag 7/11 kl 1300-1500 

Oppfølgingsgruppen kommer raskt tilbake dersom det foreslått tidspunkt ikke passer. 
 
Konklusjon: Saken tas til orientering 
 

6. Eventuelt 
Etter spørsmål fra Akademikerne, orienterte AV-dir om status mht praksisendring når 
det gjelder midlertidig stans av sykepenger.  Ordningen med midlertidig stans av 
sykepenger oppheves fra 5. oktober. Partene inviteres til et informasjonsmøte om 
endringene og om videre utvikling av de digitale løsninger for sykefraværs-
oppfølgingen. Notat om saken vedlegges referatet. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


