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Supplerende tilldelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet - IA-
kunnskapsutvikling (6. supplering) 

Arbeids- og sosialdepartementet viser til den generelle satsingen på kunnskapsutvikling i IA-

avtalen 2014-2018 samt beslutning i møte i Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen 22. mai 2017 

om bl.a. å igangsette to kunnskapsprosjekter med fokus på IA-avtalens delmål 2. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet gir Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å igangsette 

og gjennomføre følgende kunnskapsprosjekter tilknyttet IA-avtalens delmål 2: 

 

 Styrket partssamarbeid for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne 

 Utvikle digital løsning for økt kompetanse om bruk av inkluderingsvirkemidler 

 

De vedlagte prosjektskissene skal legges til grunn for gjennomføringen av prosjektene. 

Prosjektskissene avklarer bl.a. de ulike målene med prosjektene samt sentrale 

rammebetingelser, herunder krav til dialog med partene i arbeidslivet i forbindelse med 

gjennomføringen av prosjektene.  

 

Det stilles til rådighet 700 000 kroner under kap. 601, post 21 for å gjennomføre 

prosjektaktiviteter i 2017, jf. tabell. Midlene skal nyttes til drift av prosjektene og til ev. 

kostnader til evaluatorer som påløper i 2017. Midler til prosjektene for 2018 følges opp og 

stilles til rådighet i neste års tildelingsbrev.  
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Side 2 

 

 

Kap/post  Tildeling for 

2017 

Endringer i tidl 

suppl. 

tildelingsbrev  

Endringer i 6.suppl. 

tildelingsbrev 

Sum tildelt 

Kap. 601, 
Utredningsvirksomhet, 
forskning m.m 

    

Post 21 Spesielle 
driftsutgifter 

3 325 6 230 700 10 255 

 

 

Alle leveranser tilknyttet prosjektene skal være levert i løpet av 2018. Som følge av 

prosjektenes relativt begrensede varighet vurderer departementet at det i utgangspunktet 

ikke er hensiktsmessig med utarbeidelse og leveranse av del-/midtveisrapporter i forbindelse 

med prosjektgjennomføringen. 

 

Departementet ber direktoratet rapportere på status og framdrift i prosjektene i den ordinære 

virksomhetsrapporteringen. Avdekkes vesentlige avvik i gjennomføring av prosjektene, skal 

direktoratet informere departementet om disse umiddelbart. 
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