
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppa 23. mai 2016 kl. 13.00-15.00 

 

Tilstede:  

Christl Kvam (Arbeids- og sosialdepartementet), Hanne Børrestuen (KS), Anette Pollen 
(Virke), Gry Gundersen (LO), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Kari Saastad 
(Spekter), Ann-Torill Benonisen Indreeide (NHO), Monica Seem (Arbeidstilsynet) og Anita 
Ingebrigtsen (NAV)  

I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Bent-Ole Grooss, Gro Ørsal, Tone Westli, Kristian Espelid, 
Trude Eliassen og Anne Synnøve Krogstad fra Arbeids- og sosialdepartementet 

 

Følgende saker ble diskutert: 

1. Presentasjon og innledende diskusjon om arbeidet i Oppfølgingsgruppen 
 
Det er et felles ønske om å bruke gruppen som et diskusjonsforum slik at det i større 
grad gis grunnlag for å fatte konklusjoner. Dette forutsetter god planlegging, at saker 
meldes inn i forkant og at gruppens medlemmer stiller med nødvendige fullmakter fra 
sine organisasjoner. Rammen på fire møter i året opprettholdes, med mulighet for å 
melde inn behov utenom de faste møtene.  
 
Konklusjon: Departementet kommer tilbake med forslag til årshjul/møteplan.  
 

2. Rapport fra prosjektet "Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til 
måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA-avtalen" 
 
Hafsa Elkam fra Arbeids- og velferdsdirektoratet presenterte hovedtrekkene i 
rapporten. Rapporten og brev om NAVs oppfølging vedlegges referatet.   
 
Konklusjon: Presentasjonen tas til orientering 
 

3. Status for arbeidet med: 
- Underveisvurdering av IA-avtalen  
- IA-konferansen  
- IA-rådskonferansen 
 
Det ble gitt en kort oppdatering for status med underveisevalueringen for IA-avtalen. 
Departementet orienterte kort om planene for IA-konferansen 24. november og NAV 
orienterte kort status for planene for IA-rådskonferansen 23. november. Det er enighet 
om at det er viktig å se de to konferansene i sammenheng for å sikre synergier og 
samtidig unngå overlapp med hensyn til faglig innhold.  
 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering og settes på dagsorden i neste møte 
 
 



4. Eventuelt 
 
Spekter pekte på uheldige effekter ved innføring av det nye inkluderingstilskuddet. 
 

Vedlegg til referatet: 

- Forslag til årshjul/møteplan, jf. sak 1 
- Rapport fra prosjekt om arbeidslivssentrenes arbeid med delmål 2 og 3, samt brev fra 

NAV vedr. oppfølging av rapport fra prosjektet, jf. sak 2 

 


