
Referat fra møte i IAoppfølgingsgruppe 17. oktober 2011 kl. 14.00 – 16.30 
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene 
(Unio), Finn Berge Haaland (YS), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Ann Torill 
Benonisen (NHO), Olav Kvam (Spekter), Marte Buaas (Hovedorganisasjonen Virke), Hanne 
Børrestuen (KS), Oddbjørn Tønder (FAD), May Britt Christoffersen (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), Tone Kjeldsberg, Gro Ørsal, Bent-Ole 
Grooss, Tone Westlie og Anette Storhaug Sørensen (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Erfaringer så langt med lovendringene som trådte i kraft 1. juli, bl.a. oppsummering 
etter møte i dialogmøtegruppen 
 
Orientering om utviklingen i sykefraværsoppfølgingen ved Kari Paulsen og May Britt 
Christoffersen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
 
Orientering om møtet i dialogmøtegruppen ved Tone Kjeldsberg. 
 
Konklusjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet vil invitere partene til et eget møte om 
muligheter for elektronisk innmedling av oppfølgingsplan. Partene ble også invitert til 
å komme med innspill på NAVs brev med varsel om sanksjonering. 
 
Saken settes på dagsorden igjen på nyårets 2012. Orienteringene tas for øvrig t.o. i 
Oppfølgingsgruppa 

  
2. Informasjonsarbeidet høsten 2011 

 
Orientering om ”Jobb for helsa” – kampanjen ved Hans Olav Mugås, Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. 
 
Kort orientering om bruken av informasjonsmidler høsten 2011 ved Tone Kjeldsberg.  
 
Kort orientering om IA-konferansen 3. november ved Tone Kjeldsberg. 
 
Konklusjon: Orienteringene tas t.o. i Oppfølgingsgruppa 
 

3. Regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Orientering om jobbstrategien som ble lansert 6. oktober ved statssekretær Gina Lund. 
 
Konklusjon: Organisasjonene ønsker å bidra til oppmerksomhet og god oppfølging av 
Jobbstrategien. Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa 
 

4. Rutiner for rapportering, jf. forslag som ble sendt ut på e-post 26. september 
 



 
 
Konklusjon: Det er enighet om de nye rapporteringsrutinene. Saken avklares i  neste 
møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 29. november.  
 
  

5. Hva har vi gjort for å lykkes i IA-arbeidet og hvorfor lønner det seg 
 
Orientering om hvordan de har lykkes med ”IA-metoden” i industrien ved Trygve 
Østmo fra Norsk Industri. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa 
 
 

6. Eventuelt 
 
Spekters sak om praktisering av tilretteleggingstilskudd utsettes til neste møte i 
Oppfølgingsgruppa. 
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