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Supplerende tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet- 

lønnskompensasjon og inkluderingsdugnad (4. supplering)   

 

1. LØNNSKOMPENSASJON  

Finansdepartementet har samtykket i kompensasjon for lønnsoppgjøret for 2019 til 

Arbeids- og velferdsetaten med 142,14 mill. kroner. Midlene stilles til rådighet for 

Arbeids- og velferdsetaten under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 

Driftsutgifter, jf. tabell under. 

2. INKLUDERINGSDUGNADEN 

Inkluderingsdugnaden har som mål å få flere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull 

i CV-en inn i arbeidslivet, jf. tidligere omtale i tildelingsbrev for 2019. I 

inkluderingsdugnaden vektlegges et godt samarbeid mellom sektorene. I tillegg er 

det viktig å spre informasjon og løfte fram gode eksempler på innsats som fungerer, 

og mobilisere flere aktører til å delta og bidra i dugnaden. 

 

Vi ber Arbeids- og velferdsdirektoratet om å legge til rette for gjennomføring av 

regionale/lokale samlinger, konferanser og informasjonstiltak høsten 2019, som kan 

fremme inkluderingsdugnaden og gi grunnlag for samarbeid med arbeidsgivere, 

partene i arbeidslivet og brukerorganisasjoner. Aktivitetene skal løfte fram og 

understøtte samarbeid om ett eller flere av de tre innsatsområdene i 

inkluderingsdugnaden og kan innebære kontakt med helse- og/eller 

utdanningsmyndighetene. Det vises til dialog med direktoratet om gjennomføringen 

av disse aktivitetene. 
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Dersom det vurderes hensiktsmessig, kan deler av midlene også benyttes til utvikling 

av et webinar på inkluderingsfeltet. Dette for å kunne tilby målrettet opplæring i 

muligheter, erfaringer og virkemidler som fremmer inkludering av dugnadens 

målgrupper i arbeidslivet. Partene i arbeidslivet og brukerorganisasjonene inviteres til 

å bidra med innspill og informasjonsspredning. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet stiller til rådighet 550 000 kroner fra kap. 601 post 

21 i forbindelse med de ovennevnte aktivitetene. Vi ber om at det rapporteres på 

innsatsen i etterkant. Rapporteringen bør inneholde en kort beskrivelse av formål, 

innsats/aktivitet og resultater. Rapporteringen bør være oss i hende innen mandag 

20. januar. Kontaktpersoner i departementet er Stine Bjertnæs: mkb@asd.dep.no 

eller Elisabet Sivertsen:ers@asd.dep.no  
               

(Beløp i 1000-kroner) 

  Tildeling 

for 2019 

Endringer i  

1-3 suppl. 

Endringer i  

4. suppl. 

 

Sum tildelt 

Kap. 601, Utredningsvirksomhet, forskning m.m 

Post 21 Spesielle driftsutgifter   
 

 550 550 

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten     

Post 01 Driftsutgifter  11 671 125 224 807 142 143 12 038 075 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tom Gulliksen e.f. 

ekspedisjonssjef 

 Camilla Landsverk 

 avdelingsdirektør  
 
 
 
Kopi:  
Riksrevisjonen  

Barne- og familiedepartementet 
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