
Referat	fra	møte	i	IA‐oppfølgingsgruppe	12.	juni	2012	kl.	14.00	–	16.00	
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Turid Klette (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Nina 
Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Ann Torill Benonisen 
(NHO), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (Virke), Hanne Børrestuen (KS), Paal 
Richard Peterson (FAD), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), Kristian Munthe (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet), Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Gro Ørsal, Bent-Ole Grooss og Anette 
Storhaug Sørensen (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 
Før møtet begynte benyttet Støstad anledningen til å takke Turid Klette for hennes innsats for 
IA-arbeidet gjennom mange år. Hun har vært en av ildsjelene i dette arbeidet, og for dette 
fortjener hun en stor takk når hun nå skal gå av med pensjon. 
  

1. Godkjenning av referat fra møte 17. april 
 

LO hadde merknader til vedlegget til referatet.  
 
Konklusjon: Vedlegget justeres. Referatet godkjennes og publiseres på 
www.regjeringen.no/ia. 

  
2. Gradering og tilrettelegging 

 
Oppfølging fra forrige møte. Arbeidsdepartementet delte ut og orienterte om innholdet 
i notat med en første vurdering av problemstillingene knyttet til tilrettelegging for 
gradert sykmeldte. 
 
Konklusjon: Saken settes på dagsorden i neste møte i Oppfølgingsgruppen. Evt. 
skriftlige merknader/presiserte problemstillinger til notatet sendes AD i forkant av 
neste møte som grunnlag for diskusjon. 
 

3. Deltagelse fra sykmeldere på møter i Oppfølgingsgruppen 
 

Oppfølging fra forrige møte hvor LO viste til konklusjon i møtet 16. februar om at 
Legeforeningen skal inviteres inn på ett møte i halvåret i Oppfølgingsgruppa hvor 
temaet skal være oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. LO ønsker at forbund som 
organiserer andre sykmeldere også skal inviteres til disse møtene. 
 
Konklusjon: Forbund som organiserer sykmeldere inviteres på samme måte som 
Legeforeningen til å komme i møte i Oppfølgingsgruppa ved behov/når det er 
relevante saker. Tema for deltakelsen skal være ”Oppfølging av sykmeldte 
arbeidstakere”.  
 
 

4. Faggruppens rapport 

http://www.regjeringen.no/ia


 
Orientering om faggruppen rapport ved Rune Aslaksen AD. Rapporten legges frem i 
Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 20. juni. 
 
Konklusjon: Tas t.o. i oppfølgingsgruppa  
 

5. Informasjonsarbeid 2012 
 

Diskusjon om informasjonsarbeidet i IA-sammenheng og organiseringen av 
partssamarbeidet på dette området.  
 
a. Gjennomgang av felles dokumenter om informasjonsarbeid 
 
Diskusjon av problemstillingene i saksdokument sendt ut med møteinnkallingen. 
 
Konklusjon: Alle har et ansvar for å skape blest om IA-arbeidet. Hva man har fått til 
på mediefronten siden sist og hvordan man har jobbet for å få økt oppmerksomhet 
internt settes på dagsorden for hvert møte i Oppfølgingsgruppa en stund fremover. 

 
b. Monitorering av IA-saker 
 
Konklusjon: Samme som under punktet over. ”Informasjonsutspill siden sist” settes på 
dagsorden for hvert møte i Oppfølgingsgruppa en stund fremover. Alle organisasjonene 
skal orientere om aktiviteter/medieutspill fra egen organisasjon. 
 
c. Idebankens strategi for innsalg av nyhetssaker 
 
Kort orientering v/Kristian Munthe, Arbeids- og velferdsdirektoratet.  
 
Konklusjon: Det tas en grundig diskusjon i neste møte i referansegruppen til 
Idebanken. Idebanken orienterer om saken i neste møte i Oppfølgingsgruppa 
 
d. IA-logo på forsider 
 
Det er ikke alle avtalepartene som har IA-logoen på forsiden av sin nettside. 
 
Konklusjon: Det er en streng prioritering hva som skal inn på forsidene. Alle jobber 
imidlertid internt for å få dette til.  

 
e. Informasjonsmidler 2012 
 
Departementet la frem forslag til fordeling av IA-infomasjonsmidler 2012. Forslaget 
var forankret i den partssammensatte info-koordineringsgruppen. 
 
Konklusjon: Departementet og NAV gjør en ny vurdering av forslaget på et par 
punkter. Oppfølgingsgruppen sluttet seg for øvrig til forslaget. 
 

6. Statistikk fra AV-dir om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
 
Kort orientering ved Arbeids- og velferdsdirektoratet. 



 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o i Oppfølgingsgruppa. Departementet sender ut e-
post når tallene er offisielle. 
 

7. Orientering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 
a) Egenmeldingsprosjektet 

 
Kort orientering ved Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa 

 
b) Oversikt over re-signerte avtaler 

 
Kort orientering ved Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. Partene tar saken evt. 
direkte opp med etaten. 

 
8. IA-konferansen 2012 

 
Konklusjon: Utsatt til neste møte i Oppfølgingsgruppa. 
 

9. Budsjett 2013 
 
Diskusjon knyttet til budsjettet for 2013. 
 
Konklusjon: Departementet sender ut en e-post med frist for innspill. 
 

10. Eventuelt 
 
Departementet orienterte om at statsråden høsten 2012/våren 2013 kommer til å arrangere 
rådslag rundt i landet om delmål 2 (jobbstrategien og AAP-tilskuddet). Partene ønsket å 
bidra med kontaktpersoner/virksomheter som kan spille en rolle ifm rådslagene. 
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