
Referat fra møte i IAoppfølgingsgruppe 22. november 2011  
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Gina Lund (Arbeidsdepartementet - under pkt 3) 
Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Finn Berge Haaland (YS), Nina 
Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Lars Jacob Hiim (NHO), Olav Kvam (Spekter), Marte 
Buaas (Hovedorganisasjonen Virke), Siri Klevstrand (KS), Pål Richard Peterson (FAD), May 
Britt Christoffersen (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), Tone 
Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Gro Ørsal, Bent-Ole Grooss, Tone Westlie og Trude Eliassen 
(pkt 3), Roger Lorås (pkt 7) (AD) 
 
Under pkt 3 på dagsorden deltok Liv Arum og Stian Oen (FFO) og Arne Lein og Astrid 
Strøm (SAFO) . 
 
Under pkt. 8 på dagsorden deltok Solveig Osberg Ose, Silje Lill Kaspersen og Jan W. 
Lippestad (SINTEF Helse) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Godkjenning av referat fra møte 17. oktober 2011 (vedlagt) 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent og publiseres på regjeringen.no/ia. 
 

2. Informasjons- og påvirkningsarbeidet 2012 
 
Konklusjon: Det er enighet om at informasjons- og påvirkningsarbeidet er en viktig 
oppgave fremover. Saken settes på dagsorden for en grundig gjenomgang i 
januarmøtet 2012. 

 
3. Delmål 2 –Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 

 
Representanter fra  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner deltok under dette pkt.  
 
Statssekretær Gina Lund orienterte om departementets foreløpige planer vedr 
implementering/oppfølging av strategien. Representantene fra de funksjonshemmedes 
interesseorganisasjoner og partene i arbeidslivet kommenterte og ga innspill i saken.    
 
Konklusjon:  Saken tas t.o. i Oppfølgingruppen.  Det diskuteres nærmere hvordan 
samhandlingen mellom funksjonshemmedes organisasjoner og IA-partene om 
gjennomføring av jobbstrategien bør organiseres.  
 
 

4. Gjennomgang av handlingsplanen 
 



Handlingsplanen ble gjennomgått. Evt. justeringer i form og innhold i planen 
diskuteres i neste møte. 
 
Konklusjon: Handlingsplanen oppdateres og legges frem for Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd før den legges ut på regjeringen.no/ia. 
 

5. Presentasjon av Faggruppen rapport 
Arbeidsdepartementet  v. Rune Aslaksen orienterte om saken. Rapporten legges frem 
for Arbeidslivs- og pensjonspolitisk 13. desember. 
 
Konklusjon: Saken tas t.o. i Oppfølgingsgruppen  
 

6. Praktisering av tilretteleggingstilskuddet 
Saken var satt på dagsorden etter intiativ fra Spekter. Konkrete eksempler og 
problemstillinger i saken formidles til AV-dir. 
 
Konklusjon: saken settes på dagsorden i neste møte. 
 
 

7. Orienteringssaker fra Arbeidsdepartementet 
• Evaluering av Raskere tilbake: Arbeidsdepartementet v Roger Lorås orienterte 

kort om status i saken. Partene orienteres i forkant av offentliggjøring av første 
delrapport fra prosjektet.  
 
Konklusjon: Saken tas t.o. i Oppfølgingsgruppen 
 

• Forsøksordninger med tettere oppfølging og utvidet egenmeldingsperiode. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for oppfølging av forsøket.  Partene 
vil bli invitert inn i en referansegruppe.   
 
Konklusjon: Saken tas t.o. i Oppfølgingsgruppen 
 

8. Orientering om IA-evalueringen og bakgrunnen for fokusintervjuet 
Prosjektleder Solveig Ose orienterte kort om arbeidet med evalueringsprosjektet så 
langt. 
 
Konklusjon: Saken tas t.o. i Oppfølgingsgruppen 
 

9. Evt. 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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