
Referat fra møte i IA-oppfølgingsgruppe 29. mars 2011 kl. 10.00 – 12.00 
 

Til stede: 

 

Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Turid Klette (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Nina 

Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Olav Kvam (Spekter), Anne-

Grete Skofterød (HSH), Siri Klevstrand (KS), Oddbjørn Tønder (FAD), Vibeke Hein Bæra 

(Arbeidstilsynet), Kristian Munthe (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Kristin Hetle, Rune 

Aslaksen, Tone Kjeldsberg, Bent-Ole Grooss og Jørgen Teslo (AD) 

 

Følgende saker ble diskutert: 

  

1. Referat fra møte 17. februar 

 

Konklusjon: Referatet justeres i tråd med innspill og publiseres på 

www.regjeringen.no/ia. 

  

2. Opplegg for rapportering 1. halvår 2011 

 

Kort orientering fra arbeidsgruppen mal for rapportering om oppsummeringen av 

erfaringene med rapporteringen 2. halvår 2010 og opplegg for 1. halvår 2011. 

 

Konklusjon: Den justerte malen legges til grunn for rapporteringen 1. halvår 2011. 

Fristen for rapportering til AD fremskyndes til 28. april. 

 

3. Evaluering av IA-avtalen og protokollen 

 

Orientering om oppfølgingen av innspill til prosjektbeskrivelsen for evalueringen og 

prosessen videre. 

 

Konklusjon: AD lyser ut evalueringsoppdraget basert på prosjektbeskrivelsen slik den 

nå foreligger. Det vil bli etablert en referansegruppe hvor partene er representert som 

skal følge gjennomføringen av prosjektet. 

 

4. Arbeidsgruppe dialogmøter  

 

Orientering om arbeidsgruppens rapport og konklusjoner 

 

Konklusjon: AD tar ansvar for å arbeide frem en oversikt over hvilke dokumenter som 

skal utarbeides til 1. juli, samt utkast til felles støttemateriell. Arbeidsgruppa følger 

utviklingen i dialogmøtene gjennom høsten og vinteren. 

 

5. Nasjonal IA-konferanse 2011 

 

Orientering om status for arbeidsgruppens planlegging av konferansen. 

 

Konklusjon: tas t.o. i Oppfølgingsgruppa 

http://www.regjeringen.no/ia


 

 

6. Årsplan for informasjonsarbeidet 2011 

 

Orientering om arbeidet i informasjonsnettverket og drøfting av forslag fra 

hovedorganisasjonene om opprettelse av en koordineringsgruppe for 

informasjonsarbeidet 2011. 

 

Konklusjon: Det nedsettes en koordineringsgruppe for informasjonsarbeidet 2011 med 

representanter fra oppfølgingsgruppen og informasjonsnettverket i tråd med forslag fra 

hovedorganisasjonene. 

 

7. Evt. 

 

Partenes inspirasjons- og opplæringsprogram – plan for lansering, markedsføring mm.  

  

Forslag fra hovedorganisasjonene om at det bevilges midler fra departementets 

kommunikasjonsbudsjett for 2011 til lansering av hovedorganisasjonenes inspirasjons- 

og opplæringsprogram 

 

Konklusjon: Den nyopprettede koordineringsgruppen for informasjonsarbeidet 2011 

tar med seg forslaget i arbeidet med å bl.a. sette opp en forslag til oversikt over 

kostnadene av ulike planlagte informasjonsaktiviteter 2011. 

 

Besøk av svensk parlamentarikerkomité 29. juni 

 

Orientering fra AD om et møte med en svensk parlamentarikerkomité som ønsker å få 

en presentasjon av IA-avtalen og de ulike partenes erfaringer med denne. 

 

Konklusjon: Alle er velkomne til å delta i møtet. Tilbakemelding om deltakelse gis 

AD innen neste møte i Oppfølgingsgruppen 

 

8. Presentasjon av Idébanken 

 

Presentasjon ved Anne Grethe Martinussen (Idébanken) og Anita Ingebrigtsen 

(Arbeids- og velferdsdirektoratet). 

 

Konklusjon: Presentasjonen tas t.o. i oppfølgingsgruppen 

 


