
Referat fra møte i IAoppfølgingsgruppe 13. september 2010 kl. 1315 
 
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), Hanne Børrestuen (KS), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (HSH), Paal 
Richard Peterson (FAD), Vibeke Hein Bæra (Arbeidstilsynet), May Britt Christoffersen 
(Arbeids- og velferdsdirektoratet), Gro Ørsal, Rune Aslaksen, Tone Kjeldsberg, Christine 
Nordhagen, Bent-Ole Grooss og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

1. Orientering om kampanjen ”Arbeid og psykisk helse” ved Kristin Mosaker Granborg 
(Helsedirektoratet) og Kristin Vold Hjerpås (Arbeids- og velferdsdirektoratet) 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. Videre samarbeid om 
kampanjen gjøres gjennom kontaktpersonene i hovedorganisasjonene. 
 

2. Referater fra møter 21. juni og 12. august 
 
Konklusjon: referatene godkjennes og legges ut på regjeringen.no/ia. 

 
3. Organisasjonene orienterer om egen oppfølging 

 
Konklusjon: gjennomgangen tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. Stikkordsmessig 
oppsummering av orienteringen ligger som vedlegg til referatet. 
 

4. Handlingsplan oppdatert etter møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 17.  
August 
 
Konklusjon: den oppdaterte handlingsplanen godkjennes og legges ut på 
regjeringen.no/ia. 
 

5. Status for arbeidet med nasjonal konferanse 3. desember 
 
Konklusjon: statusrapporteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. Arbeidsgruppen har 
alle fullmakter til å jobbe videre med planleggingen av konferansen. En ny 
statusrapport settes på dagsorden til møtet i oktober. 
 

6. Orientering om samarbeidsavtalen med veileder 
 
Konklusjon: samarbeidsavtalen med veileder vedtas og legges ut på regjeringen.no/ia. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer sine ansatte på arbeidslivssentrene så 



raskt som mulig om at den nye samarbeidsavtalen nå foreligger og er klar til å tas i 
bruk. Hovedorganisasjonene legger samarbeidsavtalen ut på sine nettsider. Videre 
informasjonsstrategi rundt samarbeidsavtalen diskuteres i informasjonsnettverket. 
Saken settes på dagsorden til møtet i oktober. 
 

7. Informasjon/orientering til IA-virksomhetene om div oppfølging 
 
Konklusjon: Diskutert i forbindelse med punkt 3. Punktet settes på dagsorden til 
møtet i oktober. 
 

8. Brev til fylkesvise IA-råd 
 
Konklusjon: AD får ansvar for å ferdigstille brevet med organisasjonenes logoer. 
Hver organisasjon og myndighetsorgan er ansvarlig for å sende brevet til sine 
representanter i de fylkevise IA-rådene. Brevet legges også ut på regjeringen.no/ia.  
 

9. Rapportering til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 
 
Konklusjon: AD utarbeider en mal for partenes rapportering som fylles ut av 
hovedorganisasjonene og oversendes AD for ferdigstillelse i helhetlig rapport i 
forkant av møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd i november. 
 

10. Forsøksordninger 
 
Konklusjon: Notatet fra Spekter og KS tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. Punktet settes 
tidlig på dagsorden til møtet i oktober. 
 

11. Tilslutning til IA-avtalen av andre organisasjoner 
 
Konklusjon: AD legger til rette for at de organisasjonene som ønsker å tilslutte seg 
IA-avtalen får mulighet til dette, i henhold til hvordan dette har blitt håndtert i 
tidligere avtaleperioder. 
 

12. Orientering om IA-postkasse 
 
Konklusjon: orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. 
 

13. Eventuelt 
 
Ny IA-logo 
 
Konklusjon: AD jobber videre med forslaget som ble presentert for 
Oppfølgingsgruppen. 

  



Vedlegg – Orientering fra partene om egen oppfølging i organisasjonene 
 

NHO: 
o NHO har laget et tilretteleggings- og oppfølgingsverktøy til sine medlemmer.  
o Småtinget er avholdt med enorm interesse for IA blant deltagerne. 
o NHO-direktøren har sendt et brev til alle fylkesdirektørene hvor det fremgår at 

IA-arbeidet skal prioriteres. 
  

HSH: 
o HSH har avholdt et første møte med tariffpartene. 
o HSH jobber opp mot de regionale IA-rådene for å sikre medlemmenes tilgang 

til virkemidler. Dette har vist seg å bli en større oppgave enn planlagt. 
 

KS: 
o KS utvikler et todelt program for IA-ledelse. Det ene retter seg mot kommuner 

med høyt sykefravær. Det andre gjennomføres med samlinger for 
personalledere. 

o KS har hatt et møte med tariffpartene på overordnet nivå. Det er blitt nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette.  

 
Spekter: 

o Spekter skal arrangere to kurs relatert til kampanjen ”Sees i morgen”. 
o Spekter skal avholde en høringskonferanse vedrørende de foreslåtte 

lovendringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. 
o Spekter deltar i Almlid-utvalget. 
o Spekter har nedsatt en arbeidsgruppe sammen med tariffpartene som skal 

ferdigstille en handlingsplan for det videre arbeidet i løpet av oktober. 
o Spekter i Oslo og Akershus har utarbeidet en handlingsplan for IA-aktiviteter. 

 

FAD: 
o Jobber videre med den statlige traineeordningen for funksjonshemmede. 
o DIFI har i tildelingsbrev for 2. halvår fått i oppgave å lage en brosjyre/veileder 

om alle tre delmålene i IA-avtalen. Denne skal være ferdig i løpet av året. 
o IA settes på dagsorden under FADs konferanser ”Statens 

personallederkonferanse” og ”Ny leder i staten”. 
 

Akademikerne: 
o Akademikerne utarbeider et prosjekt om kunnskapsledelse hvor IA er tema. 
o Akademikerne jobber med å besette de regionale IA-rådene med egne 

medlemmer. 
 

YS: 
o YS starter i løpet av september med IA-konferanser for sine tillitsvalgte rundt 

om i landet. YS-lederen åpner konferansene. 



 
Unio: 

o Unio vil holde kurs om IA for sine ledermedlemmer. 
o Unio avholdt sin IA-konferanse 30. august.  

 
LO: 

o LO oppfordrer sine tillitsvalgte til å få med seg lederne sine på IA-kursene. 
o LO har avholdt et forbundsmøte om rapportering og tiltaksmål. 
o Distriktskontorene har dager med IA som tema. 
o LO deltar sammen med de andre organisasjonene i arbeidet som foregår 

mellom tariffpartene. 


