
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 22.mai 2017 kl. 12.30-14.30 
 
Til stede: 
Christl Kvam (Arbeids- og sosialdepartementet), Tor Idar Halvorsen (LO), Geir Lyngstad 
Strøm (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Hege Herø (YS), Ann-Torill 
Benonisen Indreeide (NHO), Gry Langsæther (Virke), Kari Saastad (Spekter), Hanne 
Børrestuen (KS), Oddbjørn Tønder (KMD), Helge Hella (Arbeids- og velfersdirektoratet), 
Monica Seem (Arbeidstilsynet).  
 
I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Synnøve Nymo, Trude Eliassen, Kristian Espelid og Synne 
Dokka fra Arbeids- og sosialdepartement.  
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

1. Status for oppfølging av underveisvurdering 
a. Orientering fra arbeidsgruppene 
b. Forslag til fordeling av midler til kunnskapsutvikling  
c. Søknader om midler til oppfølging av underveisvurdering  
d. Presentasjon av saken i ALPR 12. juni 

 
De tre arbeidsgruppene orienterte om status for sitt arbeid, etterfulgt av diskusjon.  

 
Konklusjon:  
Arbeidsgruppene tar med seg innspill fra Oppfølgingsgruppen i det videre arbeidet.  
 
Forslag til fordeling av midler til kunnskapsutvikling, og søknader om midler til 
oppfølging av underveisvurdering ble vedtatt fordelt som foreslått i utsendt budsjett.  
 
Christl Kvam vil legge frem status for oppfølgingen av underveisvurderingen for 
Arbeidslivs – og pensjonspolitisk råd 12.juni.  
 
 

2. Orientering om forslag om endring i reglene for når Arbeids- og velferdsetaten 
skal sende innkalling til dialogmøte 2 
 
Christl Kvam orienterte om regjeringens forslag til endring i disse reglene. 
 
Konklusjon: Saken tas til orientering 
 
 

3. Orientering om revidert najonalbudsjett 
 
Christl Kvam orienterte om to IA-relevante saker fra regjeringens forslag til revidert 
nasjonalbudsjett: forsterket oppfølging av langtidsledige, med blant annet 500 ekstra 
tiltaksplasser, og styrking av ungdomsinnsatsen i NAV. 
 
Konklusjon: Saken tas til orientering 



 
4. Ekstra møte i juni -  presentasjon av faggruppens rapport og orientering om 

arbeidet "Sees i morgen/Arbeidslivspakken" 
 
Konklusjon: Det er berammet et ekstra møte i Oppfølgingsgruppen 15.juni kl 14-15. 
Saker i møtet vil være presentasjon av faggrupperapporten for 2017, og orientering om 
arbeidet "Sees i morgen/Arbeidslivspakken." 

 
 

5. Eventuelt 
 

a. Status for evaluering av "Sykmeldt i jobb" 
Sluttføringen av rapporten er forsinket, men det er planlagt at den vil bli presentert i 
møte i Oppfølgingsgruppen 21.august.  
 
b. Status for planlegging av IA-rådssamling 
Det er satt sammen en arbeidsgruppe som skal planlegge årets IA-rådssamling. 
Første møte vil avholdes i løpet av juni. 
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