
Referat	fra	møte	i	IA‐oppfølgingsgruppe	16.	februar	2012	kl.	14.00	–	16.00	
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Turid Klette (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Nina 
Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Ann Torill Benonisen (NHO), Olav Kvam (Spekter), 
Helga Bull-Rostrup (Virke), Hanne Børrestuen (KS), Oddbjørn Tønder (FAD), Marianne 
Pedersen (Arbeidstilsynet), May Britt Christoffersen og Kristian Munthe (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet), Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Gro Ørsal, Bent-Ole 
Grooss og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Godkjenning av referat fra møte 24. januar 
 
Konklusjon: Referatet godkjennes og publiseres på www.regjeringen.no/ia. 

  
2. Idèbanken – presentasjon av markedsundersøkelse og videre arbeid 

 
Presentasjon fra Idèbanken om resultatene av markedsundersøkelsen om Idèbanken 
som det ble bevilget penger til fra informasjonsmidlene i 2011. 
 
Konklusjon: Presentasjonen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. 
 

3. Erfaringer med nye regler for sykefravær  
 

a. Orientering om ny statistikk 
 
Orientering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om oppdatert foreløpig statistikk i 
forbindelse med nye regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.e. i Oppfølgingsgruppa. Saken settes opp igjen på 
dagsorden i Oppfølgingsgruppa i løpet av våren. 

 
b. Instruksjonsvideo om innsending av dokumentasjon til NAV 

 
Visning av instruksjonsvideo som NAV har laget for å demonstrere hvordan man 
kan rapportere elektronisk. 
 
Konklusjon: Visningen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. 
 

c. Konklusjonsnotat – oppfølging av nye regler for oppfølging av sykmeldte 
 

Orientering om konklusjonsnotat som beskriver prosessen etter Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd desember 2011 hvor det var enighet om enkelte punkter for 
videre oppfølging. 

 

http://www.regjeringen.no/ia


Konklusjon: Alle parter slutter seg til konklusjonsnotatet. Arbeidsdepartementet lager 
utkast til nyhetssak som sirkuleres hos hovedorganisasjonene før offentliggjøring. 

 
4. Fylkesfordelt sykefravær 

 
Presentasjon fra Arbeidsdepartementet om fylkesvise forskjeller i sykefraværet 
med bakgrunn i Faggruppas rapport ”Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – 
status og utviklingstrekk nr. 2/2011”.  
 
Konklusjon: Presentasjonen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. 
 

5. Målretting av innsats gjennom sektorvise/bransjerettede satsninger – 
arbeidslivssentrenes og organisasjonenes erfaringer med arbeidet i IA-rådene 
 
Drøfting av organiseringen av arbeidet i IA-rådene. 

 
Konklusjon: Arbeidsdepartementet og AV-dir lager utkast til et nytt brev til IA-rådene. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet kommer tilbake til Oppfølgingsgruppa med en 
orientering om fordelingen av midler til regionale prosjekter iverksatt av IA-rådene. 
 

6. Behov for justeringer i handlingsplanen 
 
Vurdering av behov for evt. endringer i form og oppsett av handlingsplanen. 
 
Konklusjon: Handlingsplanen beholdes i sin nåværende form. 
 

7. Eventuelt 
 
Deltagelse fra Legeforeningen på møtene i Oppfølgingsgruppa 
 
Satt på dagsorden etter innspill fra Akademikerne. Akademikerne foreslår at 
Legeforeningen kan delta på møter i Oppfølgingsgruppa for å bedre kommunikasjonen 
med legene i sykefraværsarbeidet. 
 
Konklusjon: Legeforeningen inviteres til å delta på et møte i halvåret i 
Oppfølgingsgruppa, og utover dette ved behov. Tema for Legeforeningens deltakelse 
skal være ”Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere”. 
 
Utsatt iverksetting av sanksjoner mot virksomheter  

 
Satt på dagsorden etter innspill fra NHO. NHO ønsker en ny utsettelse av systemet 
med varsler om sanksjoner mot arbeidsgivere i forbindelse med brudd på reglene om 
oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Etter forrige utsettelse har Arbeids- og 
velferdsdirektoratet gjennomført tiltak for å forbedre systemet for registrering av 
innrapportering og utsending av varsler om sanksjoner. 
 
Konklusjon: Ikrafttredelsen av sanksjonsregimet utsettes ikke på nytt. Myndighetene 
og hovedorganisasjonene vil fortløpende jobbe for at dette systemet skal fungere best 
mulig. 
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