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Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 14. september 2015 kl 13.00-15.30 
 
Til stede: 
 
Kristian Dahlberg Hauge (Arbeids- og sosialdepartementet), Gry Gundersen (LO), Henrik 
Dahle (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Ann-Torill Benonisen Indreeide 
(NHO), Anette Pollen (Virke), Kari Saastad (Spekter), Hanne Børrestuen (KS), Oddbjørn 
Tønder (KMD), May Britt Christoffersen (AV-dir) og Ronny Jørgenvåg (Arbeidstilsynet) 
 
I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Tone Westlie, Bent-Ole Grooss, Trude Eliassen, Gro Ørsal 
og Synne Dokka fra Arbeids- og sosialdepartement.  
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

1. Referat fra møte 12. juni  
 
Konklusjon: utsendt referat ble vedtatt. 

 
2. Temadiskusjon om forebygging  

 
Saken var satt på dagsorden som en oppfølging av at forebygging har fått økt vekt i 
IA-avtalen.  
 
STAMI la frem en presentasjon om det forebyggbare potensialet i arbeidslivet basert 
på Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, og Nordre Aasen bo- og 
rehabiliteringssenter presenterte sitt sykefraværsarbeid. Partene orienterte om sitt 
arbeid med forebygging. 

 
Konklusjon: saken ble tatt til orientering. 

 
3. Status for kunnskapsprosjekter  

 
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet orienterte om 
status for igangssatte kunnskapsprosjekter.  
 
Konklusjon: Orienteringene om de igangsatte prosjektene ble tatt til orientering.  
 
Partene har spilt inn forslag til nye prosjekter for 2016. Disse vil bli satt på dagsorden 
i neste møte i Oppfølgingsgruppa. Innen den tid vil Arbeids- og sosialdepartementet 
ta initiativ til en dialog med partene om hvordan de ulike forslagene bør konkretiseres 
videre. 

 
 

4. Status for IA-konferansen og felles kampanje 

Departementet orienterte om status for IA-konferansen 25.november. Virke orienterte 
om arbeidet med informasjonskampanjen i forkant av konferansen. 
 
Konklusjon: saken ble tatt til orientering. 
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5. Orienteringer fra departementet 

Departementet orienterte om følgende saker:  

• Orientering om regjeringens ”Ungdomspakke" 

• Ny medisinsk vurdering etter 6 mnd. 

• Sykefraværsstatistikk – tekniske utfordringer 

• Rapportering på IA-arbeidet – ALPR i november  

• Prosess for FARVE-midlene 

 

6. Eventuelt 

Ingen saker. 
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