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Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene 
(Unio), Finn Berge Haaland (YS), Ann Torill Benonisen (NHO), Hanne Børrestuen (KS), 
Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (HSH), Paal Richard Peterson (FAD), Marianne 
Pedersen (Arbeidstilsynet), May Britt Christoffersen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), 
Kristin Hetle, Rune Aslaksen, Tone Kjeldsberg, Elisabet Røhme Sivertsen, Bent-Ole Grooss 
og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

1. Referat fra møte 13. september 
 
Konklusjon: referatet godkjennes med merknader. AD retter opp og publiserer på 
www.regjeringen.no/ia. 

 
2. Forsøksordninger 

 
Fortsettelse fra 13. september hvor KS og Spekter hadde forberedt et notat til 
diskusjon om hovedorganisasjonenes og myndighetenes oppfølging av IA-avtalens 
punkt om forsøksordninger. 
 
Konklusjon: AD lager en sak om forsøksordninger til www.regjeringen.no/ia. 
Formuleringen i handlingsplanen justeres slik at den blir mer i tråd med formuleringen 
i IA-avtalen. Forsøksordninger tas opp igjen i Oppfølgingsgruppa våren 2011.  
 

3. Rapportering til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd  
 

Gjennomgang av utkast til mal for hovedorganisasjonenes rapportering til Arbeidslivs- 
og pensjonspolitisk råd. 
 
Konklusjon: Arbeidsgruppen mal for rapportering tar en ny runde for å se på 
eventuelle overlappinger og andre praktiske problemer i forholdet mellom mal for 
hovedorganisasjonenes rapportering og skjema for tariffpartenes rapportering. 
 

4. Status i arbeidet med nasjonal IA-konferanse 
 
Orientering om status for arbeidet med den nasjonale IA-konferansen 3. desember ved 
arbeidsgruppen for konferansen. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.e. i Oppfølgingsgruppa. 
 

5. Informasjon/orientering til IA-virksomhetene om diverse oppfølging 
 
Diskusjon om hvordan det kan legges til rette for effektiv kommunikasjon fra 
Oppfølgingsgruppa/sentralt hold til den enkelte IA-virksomhet. 



 
Konklusjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet tenker videre om hvordan 
koordineringsenheten for arbeidslivssentrene kan legge til rette for mest mulig effektiv 
kommunikasjon. Koordineringsenheten inviteres til møtet i Oppfølgingsgruppa i 
november eller desember. 

 
6. Informasjonstiltak rundt ny samarbeidsavtale   

 
Orientering om hvordan Arbeids- og velferdsdirektoratet mener prosessen med 
inngåelse av ny samarbeidsavtale bør gjennomføres. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.e. i Oppfølgingsgruppa. IA-plakaten skal oppdateres 
til ikrafttredelsen av de nye lovendringene. 

 
7. Logo – status og videre prosess 

 
Orientering om status i arbeidet med ny IA-logo ved AD. 
 
Konklusjon: AD tar med seg innspillene i det videre arbeidet med å ferdigstille logoen. 
 

8. Eventuelt 
 
• Lovendringene – avvikling av aktiv sykmelding 
 

Satt på dagsorden av LO. Overlevering av bestilling fra LO til AD om utredning 
av konsekvensene ved avvikling av aktiv sykmelding for ansatte med 
sikkerhetssertifikater. 

 
Konklusjon: AD følger opp bestillingen. 

 
• Lovendringene – oppfølging etter høringsrunde 
 

Satt på dagsorden av AD.  I høringsrunden har partene gitt uttrykk for ønske om å 
diskutere enkelte forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. 

 
Konklusjon: Målsettingen om at lovendringene skal tre i kraft 1. juli 2011 står fast. 
Departementet inviterer hovedorganisasjonene og fagetatene til egne møter for å 
diskutere oppfølgingen av lovforslagene, med sikte på at saken kan settes på 
dagsorden i møtet i Oppfølgingsgruppa i november. Navn på kontaktpersoner 
sendes AD i løpet av uka. Legeforeningen inviteres inn i forumet.  

 
• Inngåelse av nye samarbeidsavtaler – konsernavtaler 
 

Satt på dagsorden av HSH. HSH får tilbakemelding fra medlemsvirksomheter om 
at enkelte arbeidslivssentre ikke kan inngå nye samarbeidsavtaler for hele 
konserner på nåværende tidspunkt. 

 
Konklusjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet og HSH holder kontakt om videre 
utvikling i saken. 


