
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 13.november 2014 kl. 12.00-13.30 
 
Til stede: 
 
Kristian Dahlberg Hauge (Arbeids- og sosialdepartementet), Gry Gundersen (LO), Henrik 
Dahle (Unio), Elin Lexander (YS), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Alf Åge Lønne 
(NHO), Anette Pollen (Virke), Arild Bryde (Spekter), Hanne Børrestuden (KS), Oddbjørn 
Tønder (KMD), Anita Ingebrigtsen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Kristian Munthe 
(Arbeids- og velferdsdirektoratet), Monica Seem (Arbeidstilsynet) 
 
I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Trude Eliassen, Gro Ørsal og 
Synne Dokka fra embetsverket i Arbeids- og sosialdepartementet. Bjørn Halvorsen fra ASD 
var til stede og orienterte under sak 3. Kari Østedrud fra Senter for seniorpolitikk orienterte 
under sak 2. 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Referat fra møte 15.oktober 
 
Det fremkom merknader i møtet.  

 
Konklusjon: Referatet godkjennes med de fremkomne merknader og legges ut på 
departementets nettsider.  

 
 

2. Senter for seniorpolitikk – orientering om aktuelle prosjekter 
 
Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk orienterte. 
 
Konklusjon: Senter for seniorpolitikks forslag til aktuelle prosjekter ble tatt til 
orientering.  
 
 

3. Diskusjon om aktuelle prosjekter 
 
Bjørn Halvorsen fra ASD ga en kort kunnskapsstatus om seniorpolitiske tiltak og 
effekt av disse. Aktuelle seniorpolitiske prosjekter ble diskutert. 

 
Konklusjon: Departementet utarbeider i samarbeid Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
SSP et forprosjekt til et forsøk med mer målrettet og skreddersydd seniorpolitikk. 
Oppfølgingsgruppa tar på dette grunnlaget stilling til prosjektet på møtet i februar. 

 
 

4. Arbeidstilsynet orienterer om innsats og planer for oppfølging på IA-området 
 
Monica Seem fra Arbeidstilsynet orienterte. 
 
Konklusjon: Arbeidstilsynets innsats og planer for oppfølging på IA-området ble tatt 
til orientering.  



  
5. Status IA-konferansen 

 
Tone Kjeldsberg fra Arbeids- og sosialdepartementet orienterte kort.  

 
Konklusjon: Status for IA-konferansen ble tatt til orientering. 
 

6. Møtedatoer 2015 
 
Konklusjon: Den utsendte møteplanen for 2015 ble vedtatt. 
 

7. Eventuelt 
 
Orientering om rekruttering av leder av faggruppa. 
 
Den årlige rapporteringen om IA-arbeidet til ALPR er utsatt til møtet i november.  
 
ASD gir Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å evaluere IA-rådene.  
 
 
 

 


	Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 13.november 2014 kl. 12.00-13.30

