
Referat fra møte i IAoppfølgingsgruppe 16. november 2010 kl. 14  15 
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Tor Idar Halvorsen (LO), Jon Olav Bjergene 
(Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Ann Torill 
Benonisen (NHO), Hanne Børrestuen (KS), Olav Kvam (Spekter), Inger Lise Blyverket 
(HSH), Paal Richard Peterson (FAD), Kari Sølvernes Rognes (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 12. oktober 
 
Konklusjon: referatet godkjennes og publiseres på www.regjeringen.no/ia. 

 
2. Orientering fra partene om egen oppfølging i organisasjonene 

 
I henhold til konklusjon i møte 12. august 2010 skal partene orientere om egen 
oppfølging i organisasjonene på annethvert møte i oppfølgingsgruppen. 
 
Konklusjon: partenes orientering om egen oppfølging dekkes gjennom pkt. 4 og 7 på 
dagsorden. Partenes orientering settes på dagsorden en gang i kvartalet i 2011. 
 

3. Status i arbeidet med nasjonal konferanse og samlingen med IA-rådene 2. desember 
 

Orientering om status for arbeidet med den nasjonale IA-konferansen 3. desember og 
samlingen med IA-rådene 2. desember ved arbeidsgruppen for konferansen. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.e. i Oppfølgingsgruppa 
 

4. Rapportering til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 
 
Kort redegjørelse for henholdsvis Faggruppens rapport ” Målene om et mer 
inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk nr. 1/2010” og ”Myndighetenes og 
hovedorganisasjonens rapport om IA-arbeidet 2. halvår 2010”. 
 
Konklusjon: Rapportene oversendes Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd til 
orientering. Rapportene publiseres på www.regjeringen.no/ia i etterkant av møtet i 
rådet. Evaluering av opplegg for rapportering tas i forkant av neste rapporteringsrunde, 
våren 2011. Oppfølgingsgruppens ønsker for temaer for fordypning i Faggruppen 
settes på dagsorden til møtet i desember. 
 
 
 
 
 



5. Midler til IA-rådene 
 
Satt på dagsorden etter forespørsel fra Unio. Unio har tidligere, på vegne av partene, 
tatt opp at de ønsker at det skal settes av midler til aktivitet i IA-rådene. AD orienterte 
om at det ikke var satt av penger til dette i statsbudsjettet for 2011. 
 
Konklusjon: Partene er velkommen til å spille inn konkrete forslag til nye 
satsinger/nye midler til AD. Fristen for statsbudsjettet for 2012 er 20. desember 2010. 

 
6. Eventuelt 

 
Ingen saker 
 

7. Status for arbeidet med verktøy for sykefraværsoppfølging 
 
Partene har invitert prosjektleder Margrete Martin til å presentere arbeidet med 
oppfølgingsverktøyet for oppfølgingsgruppen 
 
Konklusjon: Punktet utgår. Settes opp igjen på dagsorden til møtet i januar 


