
Referat	fra	møte	i	IA‐oppfølgingsgruppe	31.	august	2012	kl.	12.30	–	14.30	
 
Til stede: 
 
Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene 
(Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Finn Berge Haaland (YS), Ann Torill 
Benonisen (NHO), Olav Kvam (Spekter), Helga Bull-Rostrup (Virke), Hanne Børrestuen 
(KS), Oddbjørn Tønder (FAD), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), May Britt Christoffersen 
(Arbeids- og velferdsdirektoratet), Tone Kjeldsberg, Rune Aslaksen, Tone Westlie, Gro Ørsal, 
Eli Hanasand Aksnes og Jørgen Teslo (AD) 
 
Følgende saker ble diskutert: 
 

Statssekretær Støstad innledet møtet med å trekke frem tre områder som han mente bør 
være særlig i fokus for Oppfølgingsgruppas arbeid 2. halvår 2012: 
informasjonsarbeidet, delmål 3/seniorpolitikk og rapporterings- og sanksjonsregime 
knyttet til oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere. 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 12. juni 

 
Konklusjon: Referatet godkjennes og publiseres på www.regjeringen.no/ia. 

  
2. Informasjonsarbeid 2012 

 
a. Informasjonsutspill siden sist, runde rundt bordet 
 
Gjensidig orientering om ulike informasjonsutspill og -aktiviteter i de enkelte 
organisasjonene siden Oppfølgingsgruppas møte i juni. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. Ny orientering settes på 
dagsorden for møtet i Oppfølgingsgruppa i oktober. Arbeidsdepartementets liste ble 
distribuert (se vedlegg). 
 
b. Idebankens strategi for innsalg av nyhetssaker 
 
Orientering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om Idebankens strategi for innsalg av 
nyhetssaker. 
 
Konklusjon: Arbeidsdepartementet følger opp diskusjonen og kommer evt. tilbake til 
Oppfølgingsgruppa om saken. 
 

3. Rekruttering av nye IA-bedrifter 
 
Orientering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om statistikk for gamle og nye IA-
bedrifter i inneværende avtaleperiode. Forslag fra Arbeidsdepartementet om å bruke 
deler av informasjonsmidlene til en kampanje for å rekruttere nye IA-bedrifter. 
 

http://www.regjeringen.no/ia


Konklusjon: Det gjennomføres en annonsekampanje i forkant av IA-konferansen for å 
få rekruttert nye IA-bedrifter. Arbeidsdepartementet kommer tilbake til de andre 
partene om saken. 
 

4. Notat om gradering og tilrettelegging 
 

Oppfølging fra forrige møte hvor det ble bedt om innspill til Arbeidsdepartementets 
notat om enkelte forhold knyttet til tilrettelegging for gradert sykmeldte. 
 
Konklusjon: Saken utsettes til et senere møte i Oppfølgingsgruppa. Arbeidsgiversiden 
kommer tilbake med et eget notat om problemstillingene. 
 

5. IA-konferansen 2012 
 
Orientering fra Arbeidsdepartementet om status for planleggingen av IA-konferansen 
2012. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. 
 

6. Eventuelt 
 
a) Rapportering til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 2. halvår 

 
Kort orientering ved Arbeidsdepartementet om opplegg for rapportering til 
Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 2. halvår 
 
Konklusjon: Frist for rapportering til Arbeidsdepartemtent er 12. september. 

 
b) Egenmeldingsprosjektet 

 
Kort orientering ved Arbeids- og velferdsdirektoratet om status for prosjektet og 
samarbeid med partene om rekruttering av deltakere til prosjektet. 
 
Konklusjon: Orienteringen tas t.o. i Oppfølgingsgruppa. 
 
c) Oppfølging av sykmeldte arbeidtakere 

 
Kort orientering ved Arbeidsdepartementet om enkelte utfordringer knyttet til 
arbeidsgivers innrapportering av oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere. 

 
Konklusjon: Saken settes på dagsorden i neste møte i Oppfølgingsgruppa. 

  



Vedlegg	–	Liste	over	medieutspill	fra	Arbeidsdepartementet	v/politikerne	13.06‐31.08�
 

• LO-aktuelt 12/2012 (august): Gradert sykmelding virker i alle yrker - statsråd Hanne 
Bjurstrøm svarer på Solveig Oses innlegg om nytten av gradert sykemelding i alle 
yrkeskategorier (sto før sommeren). 

 
• 16. juli: Klassekampen – kronikk fra feminist i kvinnegruppa Ottar som mener statsråd 

Bjurstrøm klandrer ofrene når hun skal peke på sykefraværet blant kvinner. 
 

• 11. juli: Dagbladet nett – Julie Brodtkorp (H) utfordrer Bjurstrøm til å lære mer om 
kvinners syklus for å få ned sykefraværet. Sats på kvinnehelse, er hennes oppfordring. 

 
• 11. juli: Dagbladet – kommentar fra Marie Simonsen med tittel Et sykt liv, hvor hun 

bl.a. viser til utspill fra statsråden om kvinner og sykefravær. 
 

• 10. juli: Dagbladet – utspill fra Vigdis Giltun, Frp, om at kvinners sykefravær kan 
handle om kvinners syklus. 

 
• 5. juli: Dagbladet – kommentar fra Marie Simonsen om utspillet fra statsråden om 

kvinner og sykefravær. 
 

• 4. juli: NRK dagsnytt 18 – debatt om kvinners sykefravær mellom statsråd Bjurstrøm, 
Eli G. By i Sykepleierforbundet og Julie Brodtkorp fra Høyre. 

 
• 4. juli: Dagbladet – Dagbladet følger opp statsråden s utspill fra gårsdagen. SV og LO 

reagerer på statsrådens utspill om kvinner og sykefravær. 
 

• 3. juli: Radio Norge – statsråd Bjurstrøm i debatt med Elisabeth Rusdal i Norges 
kvinne- og familieforbund om norske kvinner, deltid og sykefravær. 

 
• 3. juli: Dagbladet – oppslag i Dagbladet med statsråd Bjurstrøm: Hvorfor så syke, 

jenter? Statsråden intervjuet om kvinner og sykefravær og årsaker til dette. 
 

• 27. juni: Dagens Næringsliv – leder som tar for seg fastlegenes it-verktøy for å måle 
egen praksis. DN kaller it-verktøyet for konstruktivt. 

 
• 25. juni: Dagbladet – leder om sykefraværet som går ned (1. kvartals sykefraværstall 

21. juni) på avtalt vis, der det er tydelig referanse til IA-avtalen. 
 

• Nordlys – leder om nedgang i sykefraværet. 
 

• 22. juni: Dagens Næringsliv – statsråden besøker et fastlegekontor i Oslo sammen med 
Legeforeningen for å se på nytt it-verktøy som gjør fastlegene i stand til å 
sammenligne egen sykmeldingspraksis med andre legers. 
Dagsavisen – statsråden intervjuet om nedgangen i sykefraværet (jf. sykefraværstall 
21. juni), men sykefraværet i Aps stortingsgruppe går opp. 
Finansavisen – statsråden intervjuet om nedgang i sykefraværet. 
TrønderAvisa – statsråden intervjuet om gradert sykmelding. 
Diverse NTB-notiser om nedgang i sykefraværet gjengitt i lokalaviser.   
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