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Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene 
(Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Ann Torill 
Benonisen (NHO), Hanne Børrestuen (KS), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup 
(HSH), Oddbjørn Tønder (FAD), Kari Sølvernes Rognes (Arbeidstilsynet), May Britt 
Christoffersen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Kristin Hetle, Rune Aslaksen, Tone 
Kjeldsberg, Christine Nordhagen, Bent-Ole Grooss og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 
 

1. Referat fra møte 21. juni  
 

Konklusjon: AD retter opp referatet i tråd med merknader fra Oppfølgingsgruppen. 
Referatet sendes ut for en ny runde med skriftlige innspill i etterkant av møtet. 

 
2. Aktiviteter IA høsten 2010 

 
Konklusjon: Oversikten over aktiviteter (utdelt under møtet) tas t.o. i 
Oppfølgingsgruppen. Arbeidsgruppen for den nasjonale konferansen 3. desember 
kommer tilbake med en statusoppdatering for arbeidet til oppfølgingsgruppens møte i 
september. 
 

3. IA-avtalen og statsbudsjettet 2011 (IA-midler) 
  
Konklusjon: Den muntlige redegjørelsen fra AD og innspillene fra 
hovedorganisasjonene tas t.e. i Oppfølgingsgruppen. Unio leverer et skriftlig innspill 
om bruk av budsjettmidler i etterkant av møtet. Statsråden og lederne av 
organisasjonene diskuterer denne saken videre i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 
17. august. 
 

4. Senter for arbeidsnærvær og inkludering 
 
Konklusjon: AD oppdaterer notatet iht. merknader. Saken legges frem for Arbeidslivs- 
og pensjonspolitisk råd 17. august. 
 

5. Ny samarbeidsavtale 
 
Konklusjon: Det tas et nytt møte i arbeidsgruppen slik at gruppen kan levere en 
fullstendig rapport. Det tas sikte på at samarbeidsavtalen kan vedtas av 



Oppfølgingsgruppen gjennom mailutveksling etter at arbeidsgruppen har hatt sitt 
møte. Saken settes uansett på dagsorden til møtet i Oppfølgingsgruppen i september. 

 
6. Forslag fra Rapporteringsgruppen 

 
Konklusjon: AD oppdaterer skjema for tariffpartenes rapportering i tråd med innspill 
fra arbeidstakerorganisasjonene. AD lager videre et covernotat til gruppens rapport og 
oversender saken til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 17. august. 

 
7. Forum om delmål 2 

 
Konklusjon: Den muntlige redegjørelsen fra AD og innspillet fra LO om bruk av FIFA 
tas t.e. i Oppfølgingsgruppen. Statsråden og lederne av organisasjonene diskuterer 
denne saken videre i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 17. august. 

 
8. Infoarbeid, herunder kampanjer og ny logo 

 
Kampanjer 
 
Konklusjon: Helsedirektoratet inviteres inn til neste møte i Oppfølgingsgruppen for å 
orientere om kampanjen ”Arbeid og psykisk helse”. 
 
Ny logo 
 
Konklusjon: AD gis fullmakt til å iverksette arbeidet med å lage ny IA-logo. 
 

9. Oppfølging av de regionale samarbeidsgruppene 
 
Konklusjon: Merknader til utkastet til felles brev sendes AD innen 20. august. 
 

10. Eventuelt 
 
Offentliggjøring av referater fra møter i oppfølgingsgruppen 
Konklusjon: Referatene fra møtene i oppfølgingsgruppen er offentlige. De legges ut på 
www.regjeringen.no/ia etter at de er godkjent i Oppfølgingsgruppen. 

  
Forsøksordninger 
Konklusjon: KS og Spekter utarbeider et notat om forsøksordninger til møtet i 
Oppfølgingsgruppen i september. 
 
Orientering fra partene om egen oppfølging i organisasjonene 
Konklusjon: Punktet settes på dagsorden til annethvert møte, fra og med møtet i 
september. 


