
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 8.september 2014 kl. 13.00 – 15.00 
 
Til stede: 
 
Kristian Dahlberg Hauge (Arbeids- og sosialdepartementet), Tor Idar Halvorsen (LO), Henrik 
Dahle (Unio), Finn Berge Haaland (YS), Atle Gullestad (YS), Nina Sverdrup Svendsen 
(Akademikerne), Ann-Torill Benonisen (NHO), Hanne Børrestuen (KS), Anette Pollen 
(Virke), Kari Saastad (Spekter), Anita Ingebrigtsen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Monica 
Seem (Arbeidstilsynet).  
 
I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Bent-Ole Groos, Trude 
Eliassen, Hanne Haugen Jordheim, Gro Ørsal og Synne Dokka fra embetsverket i Arbeids- og 
sosialdepartementet. 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Årlig rapportering til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 
 
Partene og myndighetene skal i henhold til IA-avtalen rapportere på aktiviteter og 
resultater i IA-arbeidet i ALPR en gang i året. 
 
Konklusjon: Det legges opp til en kort og enkel muntlig rapportering fra partene og 
myndighetene på innsats og resultater i IA-arbeidet i møtet i ALPR 23.september. 
Videre rapportering settes opp som sak på møtet i Oppfølgingsgruppa i november.  

 
 

2. Plan for prioritering og bruk av midler til kunnskapsutvikling 
 

Det utsendte notatet om bruk av IA-kunnskapsmidlene ble diskutert. 
 
Konklusjon: Alle innspill ble notert. Departementet vil på bakgrunn av dette utforme 
et nytt forslag til plan for bruk av midlene. Dette vil bli lagt frem til diskusjon på et 
ekstra møte i Oppfølgingsgruppa i oktober. 
 
 

3. Forslag til organisering av og oppgaver for faggruppa 
 
Det utsendte notatet om organisering av og oppgaver for faggruppa ble diskutert. 
 
Konklusjon: Alle innspill er notert. Departementet vil diskutere saken og komme 
tilbake til Oppfølgingsgruppa med et nytt forslag på et ekstra møte i oktober. 
 
 

4. Oppfølging av delmål 2 
 
Statssekretæren orienterte om status i arbeidet med IA-avtalens oppfølgingspunkter 
knyttet til delmål 2.  
 



Konklusjon: Regjeringen kommer tilbake til partene om oppfølging av disse punktene 
så snart det er mulig. Enkelte av punktene følges opp i arbeidet med melding til 
Stortinget om arbeid. 
  
 

5. Gjennomgang av plan for oppfølging av IA-avtalen 
 
Det ble orientert om den nasjonale IA-konferansen 2014 som er berammet til 
27.november i Oslo.  
 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. 
 
 

6. Eventuelt 
 
a. Innspill fra Senter for seniorpolitikk (SSP)  
 
SSP har levert inn et innspill knyttet til delmål 3.  
 
Konklusjon: SSP vil bli invitert til Oppfølgingsgruppas møte i november.  
 
b. IA-rådene 
 
IA-rådene ble kort diskutert.   
 
Konklusjon: Saken settes på neste møte i Oppfølgingsgruppa. 
 
c. Ekstra møte i Oppfølgingsgruppa 

 
Det vil bli satt opp et ekstra møte i Oppfølgingsgruppa i oktober der organisering av 
faggruppa, IA-rådene og kunnskapsmidler vil være saker.  
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