
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 26.februar 2015 kl. 9.00-11.00 
 
Til stede: 
 
Kristian Dahlberg Hauge (Arbeids- og sosialdepartementet), Gry Gundersen (LO), Henrik 
Dahle (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Ann-Torill Benonisen Indreeide 
(NHO), Anette Pollen (Virke), Olav Wendelbo Kvam (Spekter), Siri Klevstrand (KS), 
Oddbjørn Tønder (KMD), May-Britt Christoffersen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), 
Monica Seem (Arbeidstilsynet) 
 
I tillegg deltok Tone Kjeldsberg, Bent-Ole Groos, Tone Westlie, Trude Eliassen, Gro Ørsal og 
Synne Dokka fra embetsverket i Arbeids- og sosialdepartement. I tillegg orienterte Fred Sigve 
Andersen  fra Arbeids- og velferdsdirektoratet under sak 1. 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Evaluering og oppfølging av IA-rådene 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet presenterte rapporten med evaluering av IA-rådene, 
etterfulgt av diskusjon i gruppen. 
 
Konklusjon:  

• Departementet utarbeider forslag til nytt mandat for IA-rådene. Utkast til brev til IA-
rådene om nytt/justert mandat og tildeling av midler sendes Oppfølgingsgruppen på e-
post. 
 

• Det settes av 300 000 til hvert IA-råd til drift som fordeles umiddelbart og uten 
forutgående søknadsrunde. 900 000 kroner settes av til en årlig samling/konferanse for 
IA-rådene. Fordelingen av de resterende midler (4 mill. kroner) vil bli avklart senere.  

 
2. Raskere tilbake 

 
Kristian Dahlberg Hauge orienterte. 
 
Konklusjon:  

• Det nedsettes en arbeidsgruppe som som planlegger seminar om kunnskap om Raskere 
tilbake. Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden inviteres til å utnevne en representant 
hver til arbeidsgruppen. Saken settes på dagsorden i neste møte. 
 

• Det settes av inntil 100 000 kroner til seminaret av kunnskapsmidlene.  
 
 

3. Møte i ALPR 3.mars 
 
Kristian Dahlberg Hauge orienterte. 

 
Konklusjon: Dagsorden for ALRRs møte 3.mars tas til orientering. 

 



 
4. Eventuelt 

 
Departementet orienterte om status for den nye faggruppen. 
 
Det ble informert om henvendelse fra Nordre Aasen bo- og habiliteteringssenter om 
forebyggende sykefraværsarbeid. 
 
KS orienterte om forskjell mellom forskrifter for stat og kommune som regulerer 
rekruttering av funksjonshemmede.  
 
Akademikerne stilte spørsmål til AV-dir om NAV Arbeidslivssenter og endringer i 
deres rolledokumenter og økonomi. AV-dir orienterte om prosess i forbindelse med 
justering av rolledokumentet i henhold til føringer i ny IA-avtale.  
 
NHO stilte spørsmål om de to ukene i Sykmeldt i jobb er i arbeidsgiverperioden på 16 
dager eller i perioden etterpå. Departementet legger følgende tolking til grunn for 
gjennomføring av forsøk med Sykmeldt i jobb. Det er anledning til å bruke ordningen 
i 14 dager ut over arbeidsgiverperioden. Konkret betyr det at arbeidsgiver kan benytte 
14 dager umiddelbart etter arbeidsgiverperioden, altså 30 dager i sammenheng, 
alternativt 14 dager noe lengre ut i sykeperioden.  
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