
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppen 18. april 2013 kl. 13.00-15.00  
 
Til stede: 
 
Norvald Mo (Arbeidsdepartementet), Tor Idar Halvorsen (LO), Finn Berge Haaland (YS), 
Knut-Arne Rønning (Unio), Ann Torill Benonisen (NHO), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-
Rostrup (Virke), Siri Klevstrand (KS), Oddbjørn Tønder (FAD), Kari Rognes 
(Arbeidstilsynet), May Britt Christoffersen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Tone 
Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Eli Hanasand Aksnes og Ole-Andre Gjerde (AD) 
 
 
Følgende saker ble diskutert: 

 
1. Godkjenning av referat fra møte i Oppfølgingsgruppen 25. februar 2013 
 
Konklusjon: Referatet godkjennes uten endringer og publiseres på 
www.regjeringen.no/ia. 
 
 
2. Tema fra årsrapporten 2012 
 
a. Grorud-prosjektet 
Ann Torill Benonisen (NHO) orienterte om Grorud-prosjektet, etterfulgt av diskusjon 
rundt bordet. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppen. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet tar initiativ til samtaler med LO og NHO for en vurdering av 
hvordan prosjektet kan følges opp. 
 

 
b. Tillitsvalgtrollen og lokalt samarbeid – særlig knyttet til delmål 2 
 
LO, Unio og YS presenterte korte innlegg som innledning til diskusjon om 
tillitsvalgtes rolle, særlig vedrørende IA-avtalens delmål 2. 
 
Konklusjon: Partenes innlegg og diskusjonen i etterkant tas t.o. i Oppfølgingsgruppen.  
 
 
 
3. Status for informasjonsarbeidet. 

 
a. Tone Kjeldsberg (AD) orienterte fra møter i konferansegruppen og info-

koordineringsgruppen.  
 
Den årlige IA-konferansen er berammet 21. november 2013 på Oslo Plaza. 
Konferansegruppen jobber videre med planlegging av konferansen- 
 
Oppfølgingsgruppen vil bli invitert til seminar/diskusjon om presentasjon av 
Faggruppens rapport 14. juni. 

http://www.regjeringen.no/ia


 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. av Oppfølgingsgruppen. 

 
 

b. Idébanken og Inkluderende.no 
 

May Britt Christoffersen (AV-dir) orienterte nærmere om fremdrift i prosessen med å 
legge Inkluderende.no til Idebanken.  
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. Arbeidsgruppen kommer 
nærmere tilbake med avklaringer i Oppfølgingsgruppas møte 16. mai. 
 

 
4. Eventuelt 

 
a. Status om IA-avtalen 
 
Norvald Mo orienterte om videre prosess i arbeidet med forhandlinger om ny IA-
avtale. Arbeidsministeren har innkalt partene til et første møte om saken 24. april.  

 
b. IRIS´ evaluering av ”Raskere tilbake” er forsinket, og ble etterspurt. AD følger 

opp, og kommer tilbake til Oppfølgingsgruppa med nærmere informasjon. 
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