
Referat fra møte i IAoppfølgingsgruppe 16. desember 2010 kl. 14.30 16.00 
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Turid Klette (LO), Jorunn Solgaard (Unio), Nina 
Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Ann Torill Benonisen 
(NHO), Hanne Børrestuen (KS), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (HSH), Oddbjørn 
Tønder (FAD), Vibeke Hein Bæra (Arbeidstilsynet), May Britt Christoffersen (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet), Kristin Hetle, Rune Aslaksen, Tone Kjeldsberg, Christine Nordhagen, 
Bent-Ole Grooss og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Referat fra møte 16. november 
 
Konklusjon: referatet godkjennes og publiseres på www.regjeringen.no/ia. 

  
2. Arbeidet med lovendringer, herunder sanksjoner 

 
Orientering om departementets oppfølging etter forrige møte med partene. 
 
Konklusjon: AD kommer tilbake til saken i januar. 
 

3. Oppsummering etter IA-konferansen 3. desember 
 
Orientering om deltakernes evaluering av konferansen og kort runde med partenes 
tilbakemeldinger fra egen organisasjon. 
 
Konklusjon: Arbeidsgruppen for konferansen møtes i januar for å oppsummere 
konferansen og planleggingen/forberedelsene av denne. 
 

4. Oppsummering etter møtet med IA-rådene 2. desember og oppfølging av rådene 
videre 
 
Kort runde med myndighetenes og partenes vurderinger av samlingen 2. desember. 
 
Konklusjon: AD utarbeider utkast til dokument som kan sendes IA-rådene i slutten av 
januar hvor Oppfølgingsgruppen forventninger til arbeidet i rådene fremgår. Saken 
settes på dagsorden i januar. 
 

5. Informasjonsarbeid 2011 
 
Satt på dagsorden etter innspill fra Unio. Unio ønsker en helhetlig arbeidsplan for 
informasjonsnettverket som er i samsvar med kjørereglene for informasjonsarbeidet 
som ble vedtatt våren 2010. 
 



Konklusjon: AD inviterer til et møte i informasjonsnettverket i forkant av januarmøtet 
i Oppfølgingsgruppen. Idèbanken inviteres inn i informasjonsnettverket. 
Informasjonsarbeid 2011 settes på dagsorden i Oppfølgingsgruppen i januar. 

  
6. Rolledokumentet for arbeidslivssentrene 

 
Orientering om status, innhold og videre prosess for rolledokumentet for 
arbeidslivssentrene i Arbeids- og velferdsetaten. 
 
Konklusjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet gjør ferdig sin interne prosess med 
oppfølging av høringsuttalelsene gjennom medbestemmelsesutvalget i arbeids- og 
velferdsetaten. Saken tas opp igjen på Arbeids- og velferdsdirektørens kontaktmøte 
med organisasjonene i januar. Partene vil få rolledokumentet på høring. 
 

7. Tema for videre fordypning i faggruppen 
 
Orientering om faggruppens vurdering av temaer for videre fordypning i det videre 
arbeidet. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas til etterretning i Oppfølgingsgruppen. 
 

8. Møteplan første halvår 2011 
 
Konklusjon: AD sender ut en oppdatert møteplan med månedlige møter i etterkant av 
møtet. 

 
9. Eventuelt 

 
Innspill fra partene til statsbudsjettet 2012 
 
Tatt opp av NHO i forbindelse med gjennomgangen av referat fra møte 16. november 
hvor det står at frist for innspill fra partene til statsbudsjettet 2012 er 20. desember 
2010. 
 
Konklusjon: 20. desember 2010 er ikke en endelig frist for innspill til statsbudsjettet 
2012, men dess tidligere innspillene kommer dess bedre er det med hensyn til ADs 
interne saksforberedelse. 


