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IA- avtalen
IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er 
hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes 
med inkluderende arbeidsliv.

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å skape et arbeidsliv med plass til alle 
gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke 
sysselsettingen.

Det er to nasjonale mål for IA-avtalen:

Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet 
med årsgjennomsnittet for 2018.

Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
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Bakgrunn for profilen
Profilen ivaretar hovedverdiene i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv:

Dialog og trepartsamarbeid
Tilrettelegge for inkludering
Forebyggende arbeidsmiljø

Verdiene gjenspeiles via et åpent symbol med tre dynamiske
parter som forenes til én helhet.

Grunnelementene i profilen: ia-logo, typografi, fargepalett og profilbilder.
Designmanualen skal brukes i forbindelse med utforming av trykte og
elektroniske medier. Den er utformet med tanke på at logo og grafikk skal
benyttes innenfor allerede eksisterende designprofiler. Manualen gir
helhetlige og langsiktige visuelle retningslinjer, og vil bidra til å styrke
kommunikasjonen om inkluderende arbeidsliv.

Last ned
Mer om ia-avtalen og nedlastning av logo og grafiske elementer finner du på:
www.regjeringen.no/ia
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Logo | Farge | Tekst
Profilelementer



Logo - uten typografi:
Logo uten typografi kan stå alene, og benyttes der det ikke er tvil om at ia er
avsender.

Logo - sentrert typografi:
Benyttes der det er behov for en sentrering av logo, og der det er godt med luft
under. Denne varianten må ikke brukes i for liten størrelse, da typografien ikke
kommer godt frem.

Logo - uten typografi/ sentrert typografi

Logo-uten typografi

Logo-sentrert typografi
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Logo - typografi høyrestilt/ typorgafi to linjer

Logo - typografi høyrestilt:
Benyttes der det er liten plass i bunn og god plass i bredden. Fungerer godt
nederst på en side.

Logo - typografi to linjer:
Benyttes der man ønsker at typografi og symbol skal komme godt frem.
Egner seg i mindre størrelser og der man ikke ønsker at logoen skal bygge
for mye i bredden.

Logo-typografi høyrestilt

Logo-typografi tolinjer
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Bruk av logoer i positiv og negativ:
Vi anbefaler å bruke positiv logo i fire farger på en hvit/lys bakgrunn der det er
mulig. Dersomlogoen plasserespåen farget bakgrunn, mådette gjøres påenmåte som ikke
svekker logoens verdier.Påfarget bakgrunn skal negativ versjonbenyttes.

Logo - på farget bakgrunn

Logo -positiv på farget bakgrunn

Logo -negativ på farget bakgrunn (ikke for lys)
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Logo:
Når logoen skal stå sammen med andre logoer, kan forenklet
logoversjon benyttes.

Logo - sammen med andre logoer

Logo -sammen med andre logoer
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Fargepalett:
Hovedfargen benyttes i logo og profilbærende flater.
Ellers benyttes fargene for å sette ønsket temperatur og tone.

Farger

Fargepalett

C: 55
M: 0
Y: 78
K: 0

R: 134
G: 191
B: 91

HTML #86BF5B

C: 0
M: 74
Y: 71
K: 0

R: 236
G: 95
B: 70

HTML #EC5F46

C: 4
M: 36
Y: 82
K: 0

R: 241
G: 174
B: 62

HTML #F1AE3E

C: 79
M: 31
Y: 43
K: 16

R: 45
G: 124
B: 129

HTML #2D7C81

C: 18
M: 89
Y: 90
K: 8

R: 190
G: 53
B: 37

HTML #BE3525

C: 31
M: 98
Y: 6
K: 1

R: 181
G: 29
B: 125

HTML #B51D7D

C: 94
M: 65
Y: 37
K: 28

R: 25
G: 71
B: 101

HTML #194765

C: 76
M: 60
Y: 49
K: 51

R: 54
G: 63
B: 71

HTML #363F47
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Typografi

Titillium

Open Sans

Logofont: Titillium. Fonten er fritt tilgjengelig fra Google Fonts

Sekundærfont:
For brødtekst: Open Sans Regular. Fonten er fritt tilgjengelig fra Google Fonts
For ingress: Titillium Bold
For headinger: Titillium Bold

The quick brown fox jumps over a lazy dog.
ABCDE abcde 1234567890

inkluderende
arbeidsliv

The quick brown fox jumps over a lazy dog.
ABCDE abcde 1234567890

The quick brown fox jumps over a lazy dog.
ABCDE abcde 1234567890
The quick brown fox jumps over a lazy dog.
ABCDE abcde 1234567890
The quick brown fox jumps over a lazy dog.
ABCDE abcde 1234567890
The quick brown fox jumps over a lazy dog.
ABCDE abcde 1234567890

ia
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Profilbilder
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Profilbilder
Funksjon: Bildene skaper gjenkjennelse og spisser
kommunikasjonen mot ulike målgrupper. Ved å vise
mennesker i arbeid og dialog signaliseres
inkludering, tillit og omsorg i arbeidslivet.

Fargebruk på profilbilder: Bildene kommer i to
utgaver. En med forsiktige farger og en sorthvitt-
versjon som kan settes farge på ved bruk. Dersom
man setter farge på sorthvitt-bildene benyttes svake
versjoner av profilfargene.



Plassering av logo på profilbilder
Plassering av logo: Settes alltid i et hjørne, på et lyst felt.
Kan midtstilles dersom abstrakt utsnitt av profilbildet velges.

Profilbilder -med logo
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«Inkluderende arbeidsliv handler om et godt
forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid.
Målet er å legge til rette for at så mange sommulig
kan arbeide så mye sommulig, så lenge som mulig.»



www.regjeringen.no/ia


