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IA-avtalen i statlig tariffområde
• Arbeids- og sosialdepartementet representerer
myndighetene i trepartssamarbeidet om IA-avtalen
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet er part i IAavtalen og representerer arbeidsgiverne i statlige
tariffområde
• IA-avtalen gjelder i staten på samme måte som i resten av
arbeidslivet
• Ingen av de syv bransjeprogrammene berører statlig
tariffområde

Statlig tariffområdes arbeid med ny IA-avtale i 2019
• Har reetablert sin partssammensatte IA-gruppe med
representanter fra KMD og de fire hovedsammenslutningene
• Høsten 2019 vil det arrangeres to frokostmøter i Oslo
• første møte i dag, neste møte er planlagt 5. desember

• I samarbeid med Senter for seniorpolitikk gjennomføres prosjektet
«Seniorer i en sentralforvaltning under omstilling»
• Se nærmere på mulighetene i det nasjonale konseptet
HelseIArbeid

Satsing på arbeidsmiljøarbeid står svært sentralt
i ny IA-avtale
• Kunnskap og kompetanse blant ledere, tillitsvalgte og verneombud er
helt avgjørende for å oppnå resultater på arbeidsplassene.
• Staten vil bidra til bedre og kunnskapsbasert opplæring i
arbeidsmiljøarbeid
• Opplæring skal bygge på kunnskap og kompetanse fra den nye
arbeidsmiljøsatsingen og skal gjenspeiles i leder, tillitsvalgt- og
verneombudsopplæringen.
• Portalen til Arbeidstilsynet og STAMI, som kommer i 2020, kan
være et godt verktøy også i opplæringen i arbeidsmiljøarbeid.

Andre KMD-aktiviteter i IA-perioden 2019-2022
• KMD vil bidra aktivt inn i trepartssamarbeidet om IAavtalen
• Bruke Difis Arbeidsgiverportal aktivt som
informasjonskanal mot statlige arbeidsgivere
• Vurdere nye føringer i den sentrale lederopplæringen

Retten til utvidet egenmelding i statlig tariffområde
• IA-partene oppfordret tidligere IA-virksomheter til å
videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding.
• I juni 2019 ble loven endret:
• "Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen.
Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å
bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har
plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett
til å bruke egenmelding."

• KMD er ikke kjent med at noen statlige virksomheter har
utvidet eller innsnevret retten til utvidet egenmelding

Verdt å minne om til slutt:
IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum
• Virksomhetenes arbeid og innsats skal bidra til å
forebygge og redusere sykefravær og frafall og legge til
rette for inkludering.
• Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge
og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene
være med på å skape gode inkluderingsarenaer i
arbeidslivet.
• Tillitsvalgtes og lederes innsats på arbeidsplassen er
avgjørende for å lykkes eller ikke.

