
Referat fra møte i IAoppfølgingsgruppe 15. desember 2011  
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Turid Klette (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Finn 
Berge Haaland (YS), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Ann Torill Benonisen 
(NHO), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (Hovedorganisasjonen Virke), Hanne 
Børrestuen (KS), Oddbjørn Tønder (FAD), May Britt Christoffersen, Kristian Munthe (under 
pkt. 2) og Tron Helgaker (under pkt 6) (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Marianne Pedersen 
(Arbeidstilsynet), Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Gro Ørsal, Bent-Ole Grooss, Tone 
Westlie og Anette Storhaug Sørensen (AD) 
 
Under pkt 3 på dagsorden deltok Kari Østerud (SSP). 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Godkjenning av referat fra møte 22. november 2011  
 
Konklusjon: Referatet ble med mindre justeringer godkjent og publiseres på 
regjeringen.no/ia. 
 

2. Erfaringer så langt med nye regler om oppfølging av sykmeldte  
 
Problemstillinger/utfordringer knyttet til det nye oppfølgingsregimet ble diskutert.   
 
Konklusjon: Det er enighet om at det er viktig å foreta en grundig gjennomgang av 
rutiner og informasjon, med sikte på å vurdere evt. tiltak. Saken settes på dagsorden 
for en grundig gjenomgang i januarmøtet 2012. 

 
3. Delmål 3 –EUs år for aktiv aldring 

 
Kari Østerud fra SSP deltok under dette pkt.  
 
Østerud orienterte om det europeiske året for aktiv aldring, og SSPs aktiviteter i rollen 
som nasjonal koordinator.    
 
Konklusjon:  Saken tas t.o. i Oppfølgingruppen.    
 

4. Målretting av innsatsen gjennom sektorvise/bransjerettede satsinger på 
nasjonalt/regionalt/fylkesnivå – status og oppfølging  
 
Opfølgingsgruppa diskuterte utfordringer knyttet til målretting av innsatsen på 
fylkesnivå i regi av IA-rådene, samt spørsmålet rundt mandatet for og ledelsen av IA-
rådene.  
 
Konklusjon: Saken settes på dagsorden i januarmøtet 2012.  
 



5. Orientering om status fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 
May Britt Christoffersen orienterte om status for følgende saker: system for 
systematisk tilbakemelding til sykmelder om sykmeldingspraksis, egen kontaktperson 
i ALS for IA-virksomheter og inngåelse av samarbeidsavtaler.  
 
Konklusjon: Saken tas t.o. i Oppfølgingsgruppen  
 

6. Praktisering av tilretteleggingstilskuddet 
Arbeids- og velferdsdirektoratet v. Tron Helgaker orienterte om etatens praksis. 
Oppfølgingsgruppen reiste enkelte problemstillinger som Arbeids- og 
velferdsdirektoratet undersøker til neste møte i Oppfølgingsgruppen.  
 
Konklusjon: saken settes på dagsorden i neste møte. 
 
 

7. Møtedatoer første halvår 2012 
Forslag til nye møtedatoer for januar og mai:  
- 24. januar kl 14-16 
- 21. mai kl 14-16 
 
Konklusjon: Oppfølgingsgruppen gir tilbakemelding pr. e-post om datoene passer 

 
8. Behov for justering i handlingsplanen – form og innhold 

Oppfølgingsgruppen diskuterte mulige endringer i form og innhold.  
 
Konklusjon: Saken settes på dagsorden i neste møte. 
 

9. Evt. 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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