
25.319// NAV Arbeidslivssenter Innlandet/Tone K Bjerke og Ellen Nordby

Intensjonsavtale om et mer 

inkluderende arbeidsliv
1. Januar 2019 – 31. desember 2022

NSF 26.3.19



Hva betyr arbeid for 

deg?



Mestring 



Avtale inngått av partene i arbeidslivet



«IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle 

gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne 

måten bidra til å øke sysselsettingen».

▪ Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10% sammenlignet med årsgjennomsnittet 

for 2018. For de virksomheter som allerede har et lavt sykefravær kan målet være å 

opprettholde det lave fraværet.

▪ Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder 

som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær.

Nye nasjonale IA-mål



➢ Tidligere samarbeidsavtale utgår.

➢ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar utgår

➢ Ny avtale gjelder hele arbeidslivet/alle virksomheter.

➢ Virksomhetene kan og bør fortsette med utvidet egenmelding                  

8 dager og/eller vurdere 16 dager ( hele arbeidsgiverperioden)

➢ Ingen endring i sykelønnsordningen i avtaleperioden.

Hva videreføres og hva er nytt fra 01.01.19?



▪ Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet
– rettet mot reelle behov på den enkelte arbeidsplass.

▪ Innsats mot lange og/eller hyppige gjentagende 
sykefravær
– Langtidsfraværet utgjør den største delen av fraværet og øker 

risikoen for frafall.

▪ Partene skal prioritere bransjer og sektorer

– Molander

Innsatsområder



Arbeidstakers plikter
Den som er sykmeldt har plikt til å samarbeide og 

medvirke aktivt til å finne løsninger for å komme tilbake i 

arbeid raskest mulig

➢ Arbeidstakers medvirkningsplikt
jf arbeidsmiljøloven § 2-3 (1)

➢ Medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner

jf arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) bokstav f

➢ Delta i dialogmøte 1 og 2 og eventuelt dialogmøte 3

jf arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) g

➢ Gi opplysning om egen funksjonsevne

jf folketrygdloven § 8-8

➢ Bidra til tiltak for å tilrettelegge arbeidet

jf folketrygdloven § 8-8

➢ Bidra til utprøving av funksjonsevnen (utredet/iverksatt)

jf folketrygdloven § 8-8

ARBEIDSLIVET ER REGULERT 



Arbeidsgivers plikter:
Ansvar for å følge opp sykmeldte arbeidstakere, og 

tidligst mulig legge til rette for at den sykmeldte kan 

være i aktivitet i virksomheten
Jf Arbeidsmiljøloven § 3-1

➢ Krav til systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS

Jf Arbeidsmiljøloven § 4-1

➢ Arbeidsgivers generelle tilretteleggingsplikt 

Jf Arbeidsmiljøloven § 4-2

➢ Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling 

Jf Arbeidsmiljøloven § 4-3

➢ Krav til psykososialt arbeidsmiljø 

Jf Arbeidsmiljøloven § 4-4

➢ Krav til fysisk arbeidsmiljø

Jf Arbeidsmiljøloven § 4-6

➢ Arbeidsgivers særlige plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere med 
redusert arbeidsevne 
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Det forebyggende 

arbeidsmiljøarbeidet

rettet mot reelle behov på den 

enkelte arbeidsplass.



Arbeidsmiljø

Fysisk

arbeidsmiljø

Organisatorisk

arbeidsmiljø

Psykososialt

arbeidsmiljø





Film 2 Høye emosjonelle krav –følelser som en del av 

jobben ( 3:01)

Film 4: Høy rollekonflikt – motstridende krav i arbeidet (3:15)

https://enbradagpajobb.no/



Summeoppgave

▪ Nytte? Effekt? 

▪ Hva er tillitsvalgtes oppgave? 
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Innsats mot lange og/eller hyppige 

gjentagende sykefravær



En helhetlig strategi

Reparere Forebygge Utvikle







ROLLER OG OPPGAVER TILLITSVALGTE



Partssamarbeidets rolle i arbeidsmiljøarbeid. 
Tillitsvalgte rolle (TV): 

❑ Evnen til samarbeid om arbeidsmiljøspørsmål

❑ En kompetanseressurs med god og nødvendig 
kompetanse. Gir selvtillit og trygghet

❑ Forstår rollen sin som bindeledd mellom ledere og 
ansatte

❑ Trygge den enkelte medarbeider og den kollektive 
arbeidsplassen

❑ Ansvarliggjøre den enkelte ansatte i å ta ansvar for eget 
arbeidsmiljø

❑ Utviklingsorienterte  - tenke strategisk og forebyggende

SINTEF Partssamarbeidet og forebyggende 

arbeidsmiljø (1)



Partssamarbeidets rolle i arbeidsmiljøarbeid. 
Tillitsvalgte rolle (TV):

❑ En forutsetning for at TV kan utvikle en kultur blant de 
ansatte for ansvar om eget arbeidsmiljø er at TV er nær 
drifta. (Dialog og lyttepost)

❑ Verneombud (VO) tar en aktiv og utviklingsorientert rolle i 
arbeidsmiljøarbeidet. Førerhund eller vaktbikkje?

❑ VO ansvar alle - også ledere

❑ Alle partene; lytte og skape trygghet – åpen, ærlige og 
inkluderende

SINTEF Partssamarbeidet og forebyggende 

arbeidsmiljø (2)



▪ Ansvarlig

▪ Premissgiver – ansvar for å legge til rette for at det 

avsettes tid og har egnede arenaer for partssamarbeidet 

og IA/HMS-arbeidet

▪ Rollemodell 

▪ Omsorgsplikt og styringsrett

– Felles ansvar for å skape nyttige og effektive møtearenaer med 

bred involvering og fokus på de viktige sakene..

Arbeidsgivers rolle



▪ Oversikt over utfordringene

▪ Vurdering av hva vi bør prioritere og jobbe forebyggende 

med

▪ Sette i verk tiltak

▪ Følge opp tiltakene for å sikre at de har effekt

▪

https://enbradagpajobb.no/

Veien videre….



▪ Idebanken:

https://www.idebanken.org/ - en kilde til inspirasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon
– https://www.idebanken.org/innsikt/intervju/-slipp-til-de-ansatte.

– https://mag.idebanken.org/mdi/

Arbeidsmiljø
– https://mag.idebanken.org/arbeidsmiljo : organisering, engasjement, 

anerkjennelse, Ledelse, forutsigbarhet

– https://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/hvordan-skape-et-bedre-
arbeidsmiljo-her-er-verktoyet

STAMI:

▪ https://enbradagpajobb.no/

Nsf Hedmark 26.3.19
Tillitsvalgtes rolle viktig

Rollen i Arbeidsmiljøarbeid er mer enn 

vaktbikkja! ( - førerhund, gjeter og  - varsler)

https://www.idebanken.org/
https://www.idebanken.org/innsikt/intervju/-slipp-til-de-ansatte
https://mag.idebanken.org/mdi/
https://mag.idebanken.org/arbeidsmiljo
https://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/hvordan-skape-et-bedre-arbeidsmiljo-her-er-verktoyet
https://enbradagpajobb.no/


LYKKE TIL videre

Takk for oss
Ellen.Nordby@nav.no

Tone.Kristin.Bjerke@nav.no

mailto:Ellen.Nordby@nav.no
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