
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 16. oktober 2012 kl. 14.00-16.00 
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Gry Gundersen (LO), Nina Sverdrup Svendsen 
(Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup 
(Virke), Siri Klevstrand (KS), Oddbjørn Tønder (FAD), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), May 
Britt Christoffersen (Arbeids og velferdsdirektoratet), Rune Aslaksen, Tone Westlie, Bent-Ole 
Grooss, Eli Hanasand Aksnes, Tone Kjeldsberg og Anette Storhaug Sørensen (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 
 

1. Godkjenning av referat fra møte 17. september 
 

Konklusjon: Referatet godkjennes og publiseres på www.regjeringen.no/ia. 
  

2. Informasjonsarbeid 
 

Innledning ved statssekretær Støstad om viktigheten av å løfte informasjonsarbeidet.  
 
a) Orientering om partenes planlagte kampanje for Inkluderende.no 
Partene planlegger en to ukers kampanjeperiode med oppstart 13. november for å 
skape oppmerksomhet om partenes felles opplæringsverktøy, www.inkluderende.no.  
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppen.   

 
b) Runde om medieutspill siden sist 
Orientering fra myndighetene og partene om medieutspill i perioden 
september/oktober.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterte om status for planlagt kampanje for å 
rekruttere nye IA-virksomheter. Kampanjen legges slik at den ikke faller sammen med 
kampanjen for inkluderende.no. 
 
Etterfølgende diskusjon om nytten av å ha en slik orienterings-runde.  
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. 
 

3. Oppfølging av delmål 2 – møte med funksjonshemmedes organisasjoner 
 
Under dette punkt deltok generalsekretær Liv Arum og rådgiver Grete Crowo fra 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), forbundsleder Arne Lein fra 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), generalsekretær 
Martin Kaasgaard Nielsen og nestleder Mads Andreassen fra Unge 
Funksjonshemmede, statssekretær Gina Lund og Trude Eliassen fra 
Arbeidsdepartementet. 
 

http://www.regjeringen.no/ia
http://www.inkluderende.no/


Innledning ved statssekretær Lund om styrkingen av virkemiddelapparatet knyttet til 
jobbstrategien for 2013. Det skal bl.a. opprettes 400 nye tiltaksplasser i 2013, dvs. at 
det totalt er 900 tiltaksplasser knyttet til jobbstrategien. I tillegg gjøres 
forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser til en permanent og 
landsomfattende ordning fra 2013. Forsøket med tilretteleggingstilskudd for 
arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne og forsøket med funksjonsassistanse i 
arbeidslivet videreføres, samt at det etableres et nytt lønnstilskudd til arbeidsgivere 
som ansetter personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Det skal også i 2013 
velges ut to statlige foregangsetater og fire foregangskommuner som skal fremme 
inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Presentasjon fra FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede med innspill til det videre 
arbeidet med Jobbstrategien. Etterfølgende diskusjon om hva partene mer konkret kan 
bidra med, samt om hvordan Arbeids- og velferdsetatens hjelpemiddelområde kan 
gjøres lettere tilgjengelig. 
 
Konklusjon: Arbeidsdepartementet tar med seg innspillene i sitt videre arbeid. 
 

4. Rapportering om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
 
Kort orientering ved Arbeids- og velferdsdirektoratet om status for restansesituasjonen 
i forbindelse med utsending av vedtak om sanksjon til arbeidsgivere og hvilke tiltak 
Arbeids- og velferdsetaten har iverksatt.  
 
Konklusjon: Saken tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. 
 

5. Eventuelt 
a) Departementet orienterte om at SINTEF helse ønsker i forbindelse med 

evalueringsprosjektet å gjennomføre et nytt fokusgruppeintervju med 
Oppfølgingsgruppen. Det settes av en time i etterkant av neste møte i 
Oppfølgingsgruppen 16. november til et slikt intervju, dvs. kl. 14-15.00.  
 

b) Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterte om at ordningen med 
tilretteleggingstilskudd skal evalueres. Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som 
har tatt initiativ til en slik evaluering. Rapport skal foreligge innen 1. juni 2013.   

 
c) Partene tok opp at et par fylker hadde gått tomme for midler til 

tilretteleggingstilskudd. Arbeids- og velferdsdirektoratet viste til at det er 
omdisponert midler mellom fylkene, slik at ingen fylker skal være tomme for 
tilskuddet. Arbeids- og velferdsdirektotatet sjekker opp og kommer tilbake til 
Oppfølgingsgruppa om saken. 

 
Saken om livsfaser og seniorpolitikk ble utsatt til neste møte i Oppfølgingsgruppen. 
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