
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 30.oktober 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), Gunn Kristoffersen (YS), Ann-Torill 
Benonisen Indreeide (NHO), Gry Langsæther (Virke), Kari Saastad (Spekter), Siri Klevstrand 
(KS), Oddbjørn Tønder (KMD), Anita Ingebrigtsen (Arbeids- og velfersdirektoratet), Monica 
Seem (Arbeidstilsynet).  
 
I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Kristian Espelid, Roger Lorås, Gro Ørsal og Synne Dokka fra 
Arbeids- og sosialdepartement.  
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

1. Fordeling av kunnskapsmidler 2017 
Departementet orienterte om status for bruk av kunnskapsmidlene.  
 
I forkant av møtet var det sendt ut forslag til et pilotprosjekt i regi av STAMI ("Nye og 
enkle virkemidler og samarbeidsformer for å legge til rette for en mer målrettet og 
treffsikker tilnærming til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på den enkelte 
arbeidsplass").  Prosjektet ble diskutert med særlig vekt på hvor mange bransjer 
prosjektet skal omfatte, hva som bør kjennetegne dem, og i sammenheng med dette: 
kostnadsramme for prosjektet. 

 
Konklusjon:  
Prosjektet gjennnomføres i utvidet form innenfor en kostnadsramme på 2 mill. kroner.  
 
Det skal opprettes en styringsgruppe for prosjektet som bl.a. skal legge føringer på valg 
av pilotbransjer. Fire ønsker skal hensyntas: 
• Fokus bør være på bransjer med potensiale for forbedring. 
• Områdene som velges ut må ha et fungerende partssamarbeid, og tariffavtale. 
• Valg av bransjer bør gjøres slik at ulike utfordringer blir belyst. 
• Prosjektet må ta opp i seg aktuelle arbeidsmiljøproblemstillinger, som f.eks. 

rollekonflikter.  
 

2. Fordeling av kunnskapsmidler 2018 
I forkant av møtet var det sendt ut tre innkomne søknader om kunnskapsmidler:   
• "Ungdom, NEET og marginalisering" (fra Faggruppen for IA-avtalen) 
• "Evaluering av mentorordningen" (fra Arbeids – og sosialdepartementet)  
• "På tvers gir match! Lokalmiljømodellen tilpasset unge voksne i endring – et 

kompetanse- og utviklingsprosjekt" (fra Beitostølen Helsesportsenter) 
 

I tillegg ble et prosjekt fra arbeidsgruppen for delmål 2 sendt ut rett før møtet. Dette 
handler om bedre tilrettelagt informasjon til arbeidsgivere om inkludering på NAVs 
hjemmesider.  
 
I diskusjonen om prosjektene ble det blant annet særlig lagt vekt på partssamarbeidets 
rolle i prosjektet.  



 
Konklusjon: 
To av de tre utvalgte prosjektene støttes med til sammen 1 100 000 kroner:  
 

• Søknad om midler fra Faggruppen til prosjekt "Ungdom, NEET og 
marginalisering" innvilges og tildeles 600 000 kr i 2018. 
 

• Søknad om midler fra Arbeids- og sosialdepartementet til prosjekt "Evaluering 
av mentorordningen" innvilges delvis og tildeles 500 000 kroner i 2018 for å se 
på grensedragning mot andre tjenester og hvordan partssmarbeidet kan brukes 
bedre i ordningen.  Arbeids- og velferdsdirektoratet bes finansiere prosjektet 
med et tilsvarende beløp til å gjennomføre den kvantiative gjennomgangen.   

 
• Søknad om midler fra Beitostølen Helsesportsenter innvilges ikke. 

Oppfølgingsgruppen anerkjenner imidlertid viktigheten av problemstillingen i 
prosjektet og oppfordrer Beitostølen Helsesportsenter til å finne mer relevante 
finansieringskilder slik at det kan gjennomføres. 

 
• Delmål 2-prosjektet innvilges ikke. 

 
Det gjenstår etter dette fortsatt kunnskapsmidler til fordeling for 2018. Dette settes opp 
på første møte i Oppfølgingsgruppen i 2018. Søknader om nye prosjekter eller eventuelt 
utvidelse av pågående prosjekter bes sendt departementet innen 15.desember. 
 

3. Status for arbeidet etter underveisvurderingen, orientering fra de tre 
arbeidsgruppene 
 
Arbeidsgruppene for forebygging, delmål 2 og kunnskap presenterte status for arbeidet. 
Presentasjon av forebyggingsgruppas arbeid er vedlagt referatet.  

 
Konklusjon: Saken tas til orientering. 
 

4. Orientering om IA-rådssamlingen 
Departementet orienterte om status for IA-rådssamlingen 16.november. Det er godt 
med påmeldte, og representasjon fra alle fylker. 

 
 Konklusjon: Saken tas til orientering. 
 

5. Eventuelt 
Virke ønsker en presentasjon av NHOs Ringer i vannet. Dette settes opp på første møte i 
2018. 
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