
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 7. november 2016 

 

Til stede:  

Christl Kvam (Arbeids- og sosialdepartementet), Hanne Børrestuen (KS), Gry Langsæther 
(Virke), Tor Idar Halvorsen (LO),  Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Ann Torill 
Benonisen Indreeide (NHO), Hege Herø (YS), Kari Saastad (Spekter), Monica Seem 
(Arbeidstilsynet), Anita Ingebrigtsen (Arbeids- og velferdsdirektoratet)  

I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Trude Eliassen og Ingrid Kobbenes fra Arbeids- og 
sosialdepartementet. 

 

Følgende saker ble diskutert: 

 
1. Underveisvurdering av IA-avtalen -  utkast til rapport fra arbeidsgruppen 

 
Arbeidsgruppens forslag til rapport var sendt ut i forkant av møtet. 
Oppfølgingsgruppen sluttet seg til rapporten, og den legges frem i møte i Arbeidslivs- 
og pensjonspolitisk råd 22. november. Oppfølging av underveisvurderingen settes på 
dagsorden i møte i Oppfølgingsgruppen 12. desember. Organisasjonene spiller inn 
forslag til tiltak for videre oppfølging i forkant av møtet. 
 
Konklusjon: Rapport om underveisvurdering legges frem for Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. Videre oppfølging diskuteres i møte i desember. 
 

2. Forslag om å sammenstille kunnskap om sykelønnsordningene i ulike land – 
oppfølging av forslag i forrige møte.   
 
Kunnskapen som organisasjonene etterlyste i møtet i september foreligger i to 
rapporter av Proba fra 2014, med tittelen "Internasjonal sammenligning av 
sykefravær". I rapportene sammenlignes utviklingen i sykefraværet i Norge, 
Danmark, Finland, Sverige, Island, Nederland og Storbritannia. Rapportene ser også 
nærmere på hva som kan forklare forskjellene i sykefravær mellom de ulike landene, 
bl.a. system for registrering av sykefravær og arbeidsstyrkens sammensetning. 
Organisasjonene ønsker likevel en bredere gjennomgang/sammenligning av 
velferdssystemene i de ulike landene. Organisasjonene kommer tilbake med en 
nærmere beskrivelse av et prosjekt om dette. 
 

Probas rapporter sendes ut med referatet. Av referatet fremgår også lenke til MISSOC, 
jf. sammenligning av velferdsordninger i Europa: http://www.missoc.org/ 

  
 

http://www.missoc.org/


Konklusjon: Organisasjonene kommer tilbake med en nærmere beskrivelse av et 
prosjekt om sammenligning av velferdssystemer i ulike land. 
 
 

3. Møteplan 
Følgende møtetidspunkt er foreløpig avtalt: mandag 12. desember kl 1330 – 1530 
og tirsdag 21. februar 2017 kl 1300 – 1500. Forslag til møteplan for 2017 legges frem 
i neste møte. 
 
Konklusjon:  
Følgende møtetidspunkt er foreløpig avtalt: 
mandag 12. desember kl 1330 – 1530 
tirsdag 21. februar 2017 kl 1300 – 1500 
 

4. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


