
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 13. desember 2012 kl. 14.00-16.00 
 
Til stede: 
 
Norvald Mo (Arbeidsdepartementet), Tor Idar Halvorsen (LO), Nina Sverdrup Svendsen 
(Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Jon Olav Bjergene (Unio), Ann-Torill Benonisen 
(NHO), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (Virke), Anne Cathrine Hjertaas (KS), 
Oddbjørn Tønder (FAD), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), Kristian Munthe (Arbeids og 
velferdsdirektoratet), Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Gro Ørsal, Bent-Ole 
Grooss, Eli Hanasand Aksnes, Ole-Andre Gjerde og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

1. Runde rundt bordet med presentasjon av Oppfølgingsgruppens medlemmer 
 
Ny statssekretær i AD, Norvald Mo, overtar ledelsen av Oppfølgingsgruppa. Mo sa 
innledningsvis at han ønsket å holde fullt trykk på IA og arbeidet i Oppfølgingsgruppa 
også fremover. 
 
Konklusjon: Presentasjonen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. 
 

2. Godkjenning av referat fra møte 16. november 
 
Kommentarer fra Virke og LO om at innspill i forrige møte om erfaringene fra 
konferansen må tas med videre i arbeidet med konferansen 2013. 
 
Konklusjon: Referatet justeres i tråd med merknad/godkjennes og publiseres på 
www.regjeringen.no/ia. AD lager et kort erfaringsnotat fra årets konferanse til bruk i 
arbeidet med konferansen 2013. 

  
3. Tiltak for oppfølging av sykmeldere 

 
Geir Riise fra Den norske Legeforening deltok under dette punktet. 
 
a) Innledning og gjennomgang av status v/Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 
Presentasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet av status for bruk og utvikling av 
tiltakene rettet mot sykmelder i arbeidet med oppfølgingen av sykmeldte 
arbeidstakere. 
 
Konklusjon: Presentasjonen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. 
 
b) Erfaring/kommentarer fra sykmelderne 
 
Kommentarer fra Legeforeningen om deres erfaringer med og bruken av tiltakene, 
herunder samarbeidet med myndighetene i utarbeidelsen av de ulike tiltakene. 
 

http://www.regjeringen.no/ia


Konklusjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet tar med seg kommentarene fra 
Legeforeningen i det videre arbeidet med utvikling av tiltakene. 
 
c) Diskusjon 
 
Kommentarer fra partene i arbeidslivet om bruk og videreutvikling av de ulike 
tiltakene. 
 
Konklusjon: Saken settes på dagsorden i Oppfølgingsgruppa igjen i løpet av første 
halvår 2013. 
 

 
4. Møteplan 1. halvår 2013  

 
Forslag til møteplan sendt ut med møteinnkallelsen. Det legges fortsatt opp til 
månedlige møter.  
 
Konklusjon: Møtet 18. februar flyttes til 25. februar. Resten av møtene avholdes på 
datoene i utsendt møteplan. 
 

5. Eventuelt 
 
Forskermøte om mulig effektevaluering 
 
Orientering fra AD om at departementet vil ta initiativ til et lukket forskermøte for å få 
innspill til hvordan en effektevaluering av tiltak under delmål 1 i IA-avtalen kan 
gjennomføres. Det tas sikte på å lyse ut et oppdrag innen kort tid, og at ekspertmøtet 
skal avholdes i løpet av 1. halvår 2013. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.e. i Oppfølgingsgruppa 
 
Idebanken og Inkluderende.no 
 
Orientering fra Spekter om at det på et møte i referansegruppen for Idebanken ble 
drøftet mulighetene for at ansvaret for drifting og videreutvikling av partenes 
interaktive opplæringsverktøy, inkluderende.no, kan legges til Idebanken. 
 
Konklusjon: Partene melder inn saken til et av de første møtene i Oppfølgingsgruppa i 
2013. 
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