
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 17. september 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), Hanne Børrestuen (KS), Oddbjørn Tønder (FAD), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), 
May Britt Christoffersen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Rune Aslaksen, Tone Westlie, 
Bent-Ole Grooss, Anette Storhaug Sørensen og Jørgen Teslo (AD) 
 
Fraværende: Ann Torill Benonisen (NHO), Jon Olav Bjergene (Unio) 
 
I tillegg deltok Kari Østerud fra Senter for Seniorpolitikk under punkt 2. 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

1. Godkjenning av referat fra møte 31. august 
 

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

2. Hvordan forsterke fokus på delmål 3/seniorpolitikken i IA-arbeidet? 
 

Innledning ved statssekretær Støstad om viktigheten av delmål 3. Presentasjon fra Kari 
Østerud ved Senter for Seniorpolitikk om strategisk plan og planer for 
informasjonsarbeid 2012, samt innspill til hvordan man kan jobbe bedre med delmål 3 
i IA-sammenheng. Runde rundt bordet med forberedte innlegg fra 
hovedorganisasjonene. Etterfølgende diskusjon om hvordan det evt. kan skapes et 
forsterket fokus på delmål 3 i IA-arbeidet. 
 
Konklusjon: Arbeidsdepartementet følger opp diskusjonen internt i første omgang og 
kommer nærmere tilbake til Oppfølgingsgruppa om saken. 

 
3. Rapportering om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

 
Orientering ved statssekretær Støstad om enkelte utfordringer knyttet til det nye 
regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.  
 
Konklusjon: Saken settes opp på neste møte i Oppfølgingsgruppen. 
 

4. Rapportering til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 2. halvår 
 
Kort orientering om utkast til rapport om myndighetens og partenes rapportering om 
IA-arbeidet til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. 
 
Konklusjon: Evt. justeringer av teksten i rapporten sendes Arbeidsdepartementet innen 
utgangen av uke 38. Rapporten oversendes deretter Arbeidslivs- og pensjonspolitisk 
råd. Det tas en ny runde på utformingen av skjema for forenklet rapportering i forkant 
av neste rapporteringsrunde.  

http://www.regjeringen.no/ia


5. Eventuelt 
 

a. Gradering og tilrettelegging 
 

Orientering ved Virke om at noen av arbeidsgiverorganisasjonene vil sende et brev til 
Arbeidsdepartementet hvor det tas opp om noen problemstillinger knyttet til 
arbeidsplassutprøving i egen virksomhet. 
 
Konklusjon: Arbeidsdepartementet avventer brevet.  
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