
Referat fra møte i IAoppfølgingsgruppe 24. januar 2012 kl. 14.00 – 16.00 
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Turid Klette (LO), Knut-Arne Rønning (Unio), 
Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Ann Torill Benonisen 
(NHO), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (Virke), Siri Klevstrand (KS), Oddbjørn 
Tønder (FAD), May Britt Christoffersen og Kristian Munthe (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet), Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Gro Ørsal, Bent-Ole 
Grooss, Anette Storhaug Sørensen og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
  

1. Godkjenning av referat fra møte 15. desember 
 
Konklusjon: Referatet godkjennes og publiseres på www.regjeringen.no/ia. 

  
2. Erfaringer med nye regler for sykefravær  

 
a. Orientering om ny statistikk 

 
Orientering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om foreløpig statistikk i 
forbindelse med nye regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.e. i Oppfølgingsgruppa. Saken settes opp igjen på 
neste møte i Oppfølgingsgruppa. 

 
b. Utsatt iverksetting av sanksjoner mot virksomheter  

 
Orientering fra Arbeidsdepartementet om at iverksettelsen av sanksjoner ved brudd 
mot reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere ble utsatt til 1. januar 2012. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.e. i Oppfølgingsgruppa. 

 
c. Gjennomgang av oppdatert oppfølgingsmatrise 

 
Gjennomgang av status for de ulike oppfølgingspunktene som det var enighet om 
at man skulle se nærmere på etter Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd desember 
2011. 

 
Konklusjon: Arbeidsdepartementet lager utkast til konklusjonsnotat om hvordan de 
ulike oppfølgingspunktene er fulgt opp. Konklusjonsnotatet legges frem på neste 
møte i Oppfølgingsgruppa. 

 
d. Runde rundt bordet med orientering fra alle om gjennomgang av eget 

informasjonsmateriell 
 

Konklusjon: Saken følges opp gjennom konklusjonsnotat, se punkt 2c. 

http://www.regjeringen.no/ia


 
3. Informasjonsarbeid 2012 

 
Konklusjon: Koordineringsgruppa for informasjonsarbeid reetableres. Gruppa skal 
utarbeide et forslag til bruk av informasjonsmidlene 2012 til Oppfølgingsgruppas møte 
i mars. Navn på organisasjonenes representanter i koordineringsgruppa sendes 
Arbeidsdepartementet innen 1. februar. Presentasjon av markedsundersøkelse om 
Idebanken utsettes til neste møte i Oppfølgingsgruppa. 
 

4. Målretting av innsats gjennom sektorvise/bransjerettede satsninger – 
arbeidslivssentrenes og organisasjonenes erfaringer med arbeidet i IA-rådene 
 
Utdeling av diskusjonsnotat fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
 
Konklusjon: Saken utsettes til neste møte i Oppfølgingsgruppa. 
 

5. Fylkesfordelt sykefravær 
 
Konklusjon: Saken utsettes til neste møte i Oppfølgingsgruppa. 
 

6. Behov for justeringer i handlingsplanen 
 
Konklusjon: Saken utsettes til neste møte i Oppfølgingsgruppa. 
  

7. Myndighetenes og hovedorganisasjonenes rapportering i mars 2012 
 
Orientering om opplegg for myndighetenes og hovedorganisasjonenes rapportering til 
Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 5. mars om aktiviteter og egen oppfølging av IA-
avtalen. 
 
Konklusjon: Frist for innsendelse av rapporter til Arbeidsdepartementet er 20. februar. 
Arbeidsdepartementet sammenstiller rapportene til et enhetlig dokument som sendes 
på godkjenningsrunde per e-post til Oppfølgingsgruppa i forkant av Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. 
 

8. Eventuelt 
 
IA-konferansen 2012 
 
I forbindelse med norsk formannskap i nordisk ministerråd skal det høsten 2012 
avholdes en konferanse om inkluderende arbeidsliv som skal ” bidra til 
erfaringsutveksling mellom de nordiske land om hvilke tiltak som gir god effekt for å 
sikre et mer inkluderende arbeidsliv og motvirke utstøting av vanskelig stilte og 
utsatte grupper i arbeidslivet” 
 
Konklusjon: Den nasjonale IA-konferansen slås sammen med konferansen om 
inkluderende arbeidsliv i forbindelse med norsk formannskap i nordisk ministerråd. 
Planleggingen av konferansen skjer gjennom partssammensatt arbeidsgruppe som 
tidligere år. 
 



Praktisering av tilretteleggingstilskudd 
 
Oppfølging av diskusjon i forrige møte hvor det ble med konkludert med at Arbeids- 
og velferdsdirektoratet skulle undersøke enkelte problemstillinger. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet har i perioden mellom møtene besvart Virkes henvendelse. 
 
Konklusjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet er tilgjengelig for fortløpende 
henvendelser fra hovedorganisasjonene vedrørende praktisering av 
tilretteleggingstilskuddet. 
 
Brukerpanel for IA-virksomheter 
 
Satt på dagsorden etter innspill fra LO. Spørsmål om reisekostnader i forbindelse med 
deltakelse i brukerpanel for IA-virksomheter dekkes av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. 
 
Konklusjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet gjør en vurdering av problemstillingen til 
neste møte med brukerpanelet. 
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