Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
Et arbeidsliv med plass for alle
1. januar 2019 – 31. desember 2022
Den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultater for sysselsetting, produktivitet,
omstillingsevne og et lærende arbeidsliv. I Norge arbeider de fleste under gode og
forsvarlige arbeidsforhold. På mange arbeidsplasser jobbes det godt og systematisk med å
forebygge og redusere sykefravær og frafall, og mange tar også et stort samfunnsansvar ved
å bidra til integrering og inkludering i arbeidslivet.
Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så
lenge som mulig
Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Høy sysselsetting er grunnlaget for å
opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig som det er av stor betydning for den
enkelte å være i jobb. Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til
høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere
sykefravær og frafall fra arbeidslivet.
IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum
Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere,
tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. Det handler om et godt
forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med
kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving. Virksomhetenes arbeid og innsats
innenfor disse områdene bidrar til å forebygge og redusere sykefravær og frafall og legger til
rette for inkludering. Trepartssamarbeidet skal understøtte og muliggjøre oppfølging og
resultater i den enkelte virksomhet. For å oppnå målene for avtalen, må innsats og
virkemidler på alle nivåer bygge på relevant kunnskap.
Arbeidslivet er i kontinuerlig endring
Store endringer som teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i
næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen vil påvirke arbeidslivet og
kompetansebehovene i samfunnet i årene framover. Å møte disse utviklingstrekkene krever
en helhetlig innsats gjennom trepartssamarbeidet.
Et helhetlig samarbeid
Et godt samarbeid mellom partene, både trepartssamarbeid på samfunnsnivå og
topartssamarbeid på arbeidsplassene, er det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet. IAavtalen må sees i sammenheng med øvrige prosesser som omhandler kompetanse,
sysselsetting og inkludering. Partene samarbeider godt om utdannings- og
kompetansepolitikken og arbeids- og velferdspolitikken, og bidrar aktivt i regjeringens
satsinger på integrering og inkludering.
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IA-avtalens viktigste bidrag i denne helheten er felles innsats fra partene på arbeidsplassen
for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Myndighetene skal gjennom
sine virkemidler støtte opp under dette arbeidet.
Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i denne avtaleperioden, verken
for arbeidsgivere eller arbeidstakere, med mindre partene er enige om det. Avtalen
forhindrer likevel ikke at partene kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

Mål for samarbeidet
Mål på nasjonalt nivå
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.
•

Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet
med årsgjennomsnittet for 2018.
o Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse
bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å
opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende
arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

•

Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
o Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til
arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på
arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går
over til tidligpensjonering.

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. IAavtalens suksess må vurderes i lys av partenes konkrete innsats, aktiviteter og resultater. Det
skal utvikles indikatorer som gir informasjon om aktiviteter og leveranser hos alle partene i
samarbeidet, inkludert myndighetenes innsats.

Mål på bransje- og sektornivå:
Den bransje- og sektorvise utviklingen innen arbeidsmiljø, sykefravær og frafall er viktig for
utviklingen i avtalens nasjonale mål. Bransjer og sektorer har ulike utgangspunkt,
utfordringer og utviklingstrekk, og vil bidra i ulik grad til å oppnå de nasjonale målene for IAavtalen.
Avtalepartene er enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial
for å redusere sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å nå de nasjonale målene
for avtalen. På bakgrunn av dokumentert kunnskap skal det fastsettes egne mål og
indikatorer for prioriterte bransjer og sektorer. Partene forplikter seg til sammen å komme
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frem til hvilke bransjer og sektorer som skal prioriteres i avtaleperioden, og hvordan partene
skal følge opp dette i sitt eget arbeid.

Organisering av IA-avtalen
IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IAarbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både
ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet.
Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og
sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå. Rådet skal
årlig diskutere erfaringer og resultater samt strategi og overordnede planer for IA-arbeidet.
Oppfølgingen av prioriterte bransjer og sektorer vil være en sentral del av det organiserte
samarbeidet mellom partene og myndighetene. Partene og myndighetene skal sammen
vurdere og komme frem til hensiktsmessig form på samarbeidet i de prioriterte bransjer og
sektorer. Arbeidslivets parter kan selv etablere regionale samarbeidsarenaer der de mener
dette er hensiktsmessig.
Den operative oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå gjøres av en koordineringsgruppe
under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Gruppen består av hovedorganisasjonene og
myndighetene, herunder Arbeids- og velferdsetaten, STAMI og Arbeidstilsynet. Gruppen skal
følge opp sentrale initiativ og satsinger i IA-avtalen og forberede drøftingene i Arbeidslivs- og
pensjonspolitisk råd.
Faggruppen er en arbeidsgruppe bestående av partene, myndighetene og relevante
fagmiljøer. Faggruppen skal drøfte status og utvikling i IA-målene og sikre god og relevant
kunnskap om forhold av betydning for IA-avtalens mål og innsatsområder. Faggruppens
vurderinger gir et viktig faglig grunnlag for arbeidet i koordineringsgruppen og i de
prioriterte bransjesatsingene. Gruppen skal også legge frem en årlig rapport for Arbeidslivsog pensjonspolitisk råd. Faggruppens mandat, herunder sammensetning, oppgaver og
organisering skal gjennomgås og justeres innledningsvis i avtaleperioden, slik at det støtter
opp under innretningen og prioriteringene i denne IA-avtalen.

Virkemidler i IA-avtalen
Virkemidler og tiltak i IA-avtalen skal understøtte målene og innsatsområdene i avtalen. Nye
tiltak skal være kunnskapsbaserte og det skal settes i gang følgeforskning og
effektevalueringer av prioriterte satsinger og virkemidler. I tråd med innretningen på
avtalen, skal en rekke virkemidler og tiltak være generelle og treffe hele arbeidslivet. Partene
og myndighetene er også enige om å prioritere virkemidler til en målrettet innsats mot
bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.
Tiltakene i avtalen vil kunne ha ulik prioritering gjennom avtaleperioden.
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Innsatsområder
For å støtte opp under målene for IA-avtalen, er partene og myndighetene enige om å løfte
frem satsinger for forebygging av sykefravær og frafall og å målrette innsatsen mot lange
og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
For å ha effekt må forebyggende arbeidsmiljøarbeid være kunnskapsbasert og rettet mot
reelle behov på den enkelte arbeidsplass. IA-avtalen skal styrke partssamarbeidet om
forebyggende arbeidsmiljøarbeid lokalt og bidra til at virksomhetene får tilgang til god
kunnskapsbasert støtte i arbeidet.

Innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær
Langtidssykefraværet utgjør den største delen av sykefraværet i Norge, og øker også risikoen
for varig frafall fra arbeidslivet. Partene vil i IA-perioden rette særlig innsats mot de lange
og/eller hyppig gjentagende sykefraværene. Innsatsen skal være kunnskapsbasert.

Virkemidler for hele arbeidslivet
Ny arbeidsmiljøsatsing
For å gjøre en offensiv innsats for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid, etableres det en
ny arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for
virksomhetene.
Arbeidsmiljøsatsingen skal støtte opp under begge innsatsområder i IA-avtalen og dreie seg
om målrettet bransje- og arbeidsplassrettet kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i
forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Arbeidet skal bidra til virksomhetenes forebyggende
arbeidsmiljøarbeid på de områder som i størst grad bidrar til sykefravær og frafall. Gjennom
en slik faglig spissing kombinert med en rendyrking av kunnskapsformidlings- og
veiviserrollen, skal Arbeidstilsynet prioritere støtte til bransjer, sektorer og virksomheter som
trenger og ønsker veivising i målrettet, forebyggende arbeidsmiljøarbeid, i tillegg til
tradisjonelt tilsyn og kontroll.
Satsingen forberedes og etableres gjennom et utviklingsprosjekt i 2019. Tiltak i satsingen
prøves blant annet ut gjennom piloter og det tas sikte på i løpet av 2019 å etablere en samlet
nettbasert løsning/portal for å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende
arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter. Portalen skal gi et rammeverk for
IA-samarbeid og aktivitet på den enkelte arbeidsplass og også gi insentiver til slik aktivitet.
Portalen må videre klargjøre forventninger til de lokale partenes roller og hvilket ansvar de
lokale partene har i IA-arbeidet. Portalen må gradvis og løpende suppleres og videreutvikles
etter 2019. Portalen knyttes til Arbeidstilsynets nettsider.
Arbeidsmiljøsatsingen innebærer tilgjengeliggjøring av kunnskapsbasert informasjons- og
veivisingsmateriell og anbefalinger, slik at virksomhetene enkelt kan ta i bruk de nye
virkemidlene som støtte og inspirasjon i sitt eget lokale forbedringsarbeid. Portalen skal
være brukerorientert og interaktiv, slik at partene på arbeidsplassen i fellesskap kan
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kartlegge egen virksomhet og måle egne aktiviteter og resultater opp mot andre
virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med.
Portalen må ses som et supplement til tjenestene som leveres av NAV Arbeidslivssenter og
skal også forenkle virksomhetenes dialog med disse, blant annet gjennom lenker til NAV.no.
Arbeidslivssentrene skal legge kunnskap og kompetanse fra arbeidsmiljøsatsingen til grunn
for sin bistand og støtte til virksomhetene.
I tillegg til virksomhetene, vil viktige målgrupper for satsingen være bedriftshelsetjenesten,
Arbeids- og velferdsetaten - herunder NAV Arbeidslivssenter, relevante organisasjoner mv.
Gjennom en kombinasjon av digitale verktøy og rådgivning og veivisning fra myndighetene
skal arbeidsmiljøsatsingen nå ut til hele arbeidslivet. Det opprettes en referansegruppe for
satsingen med relevante parter og myndigheter.

Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene vil bidra til bedre og kunnskapsbasert
opplæring i arbeidsmiljøarbeid. Kunnskap og kompetanse blant ledere, tillitsvalgte og
verneombud er helt avgjørende for å oppnå resultater på arbeidsplassene. Opplæring i
arbeidsmiljø og målrettet arbeidsmiljøarbeid skal bygge på kunnskap og kompetanse fra
den nye arbeidsmiljøsatsingen og skal inngå i leder, tillitsvalgt- og
verneombudsopplæringen. Portalen som er omtalt tidligere kan være et godt verktøy også i
opplæringen i arbeidsmiljøarbeid.

En koordinert arbeidslivstjeneste
Arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsliv skjer i den enkelte virksomhet. En viktig
forutsetning for å lykkes med dette er godt partssamarbeid. For å få bistand og støtte til
arbeidet med IA-avtalens mål og innsatsområder på den enkelte arbeidsplass, kan
virksomheter inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. NAV Arbeidslivssenters bistand
og kompetanse vil være et sentralt virkemiddel overfor virksomheter i IA-arbeidet. Det skal
være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomhet før NAV
Arbeidslivssenter yter bistand.
Arbeids- og velferdsetaten skal utvikle digitale tjenester som gir virksomheter et samlet
tjenestetilbud og samhandlingsflate med Arbeids- og velferdsetaten. Dette vil gi
virksomheter et digitalt kontaktpunkt som kan forenkle og effektivisere virksomhetenes
dialog og samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, herunder NAV Arbeidslivssenter.
Partene er enige i at flere funksjoner vil ivaretas av digitale tjenester i tiden fremover, og at
personlige støttefunksjoner vil være forbeholdt saker hvor behovet for bistand er størst.
Virksomheter som har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde dette med
mindre virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte.
Ressursene i arbeidslivssentrene skal være et virkemiddel i IA-arbeidet.
For å støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte
arbeidsplass, skal det opprettes et tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange
og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet begrenses til situasjoner hvor
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dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre offentlige støtteordninger er utprøvd, og hvor
arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstaker er enige om at det er
hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand for å finne løsninger.

HelseIArbeid
Virkemiddelet HelseIArbeid består av en satsing på helsefremmende og forebyggende
kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet tverrfaglig
utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeidsdeltakelse. Målgruppen er den
store gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskelskjelettlidelser og/eller psykiske plager.
HelseIArbeid tilbys i dag i de tre nordligste fylkene. Avtalepartene er enige om å
gjennomføre HelseIArbeid i større omfang enn i dag. Tiltaket skal gjennomføres innenfor
rammen av dagens regelverk og prioriteringsforskriften.
Ressurser i arbeidslivssentrene skal brukes for å få til et større omfang av HelseIArbeid.

Kompetansetiltak
Langtidssykmeldte er en sammensatt gruppe, og for noen kan det tidlig være klart at det er
nødvendig med kompetansetiltak for å kunne stå i arbeid. I tilfeller hvor bedriftsintern
tilrettelegging ikke fører frem, skal Arbeids- og velferdsetaten vurdere om arbeidsrettede
tiltak skal prøves så tidlig som mulig. For å støtte opp under og styrke dette ansvaret, skal
det igangsettes et forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak i regi av myndighetene.
Målgruppen er langtidssykmeldte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller skade ikke
kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver og som har behov for kompetansetiltak for å
kunne kvalifiseres til annet arbeid og stå i arbeid. Forsøket skal gi ny kunnskap om hvorvidt
og hvordan kompetanse kan styrke arbeidstilknytningen til personer i denne målgruppen.
Det opprettes en referansegruppe for satsingen med partene og relevante myndigheter.

Sykefraværsoppfølging
Som støtte til legers sykmeldingsarbeid skal det utarbeides en ny kursmodul om
sykmeldingsarbeid i SKIL – Senter for kvalitet i legekontor. Kursmodulene utvikles av SKIL
med partene og myndighetene i en referansegruppe, og skal bygge på eksisterende faglige
støtteverktøy for sykmelder.
Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel
for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av
korttidssykefravær.
Partene i IA-avtalen foreslår at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i
folketrygdloven. Det foreslås videre at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte
utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn
i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.
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Organisasjonene vil oppfordre tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med
utvidet rett til egenmelding. Organisasjonene vil oppfordre virksomheter som ikke tidligere
har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen.
Partene og myndighetene vil ha oppmerksomhet rundt den lovfestede
sykefraværsoppfølgingen og følge med på ny kunnskap og informasjon på området.
Utviklingen av nye, digitale tjenester innenfor sykefraværsoppfølgingen gir bedre muligheter
til å utnytte fleksibiliteten i dagens regelverk og å målrette innsatsen. Avtalepartene er
opptatt av at fleksibiliteten i dagens regelverk utnyttes best mulig for å sikre en målrettet
innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Dette krever bl.a. at
virksomhetene har god oversikt over den enkelte ansattes sykefravær og tar initiativ til tidlig
dialogmøte 2 og dialogmøte 3 når dette er hensiktsmessig. Arbeids- og velferdsetaten skal
sikre at slike møter avholdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder ber om dette. I
tilfeller hvor bedriftsintern tilrettelegging ikke fører frem, skal Arbeids- og velferdsetaten
vurdere om arbeidsrettede tiltak skal prøves så tidlig som mulig.

Bedre data- og kunnskapsgrunnlag
IA-avtalen skal stimulere til kunnskapsutvikling innenfor innsatsområdene som er valgt for
avtalen. Kunnskap om tiltak på arbeidsplassen og partssamarbeidet på arbeidsplassnivå skal
også prioriteres. Det kan videre være behov for å utvikle et bedre data- og statistikkgrunnlag
på bransje- og yrkesnivå innenfor IA-avtalens fokusområder, herunder sykefravær og
egenmeldingsbruk, frafall, arbeidsmiljø mv.

Virkemidler for prioriterte bransjer og sektorer
Bransjeprogrammer
Det etableres bransjeprogrammer i bransjer og sektorer hvor IA-partene er enige om å sette
inn spisset og prioritert innsats for å støtte opp under målene for IA-avtalen. Partene og
myndighetene skal sammen vurdere og komme frem til hvor mange og hvilke bransjer og
sektorer, samt hensiktsmessig form på samarbeidet i de prioriterte bransjer og sektorer.
De utvalgte bransjene bør komme fra både offentlig og privat sektor. Andre kriterier for
utvelgelse av prioriterte bransjer og sektorer vil være potensial for å redusere sykefravær
og/eller frafall og bransjer som vurderes som særlig utsatt for omstilling. Bransjene skal
pekes ut i første kvartal 2019, og bransjeprogrammene skal igangsettes i andre kvartal 2019.
Partene og myndighetene er enige om å prioritere utvikling og evaluering av tiltak i de
bransjevise satsingene i regi av IA-avtalen og tiltak og virkemidler som støtter opp under
målene for avtalen. Det skal legges til rette for at partene i bransjeprogrammene kan prøve
ut ulike målrettede tiltak innenfor de valgte satsingsområdene: forebyggende
arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Det skal
også settes i gang følgeforskning og evalueringer av tiltakene på en slik måte at man får best
mulig grunnlag for å vurdere virkninger av de samlede virkemidlene.
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Oppfølging av IA-avtalen
Partene ved Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal årlig, på bakgrunn av erfaringer og
utviklingstrekk, vurdere oppnådde resultater for målene i avtalen.
Dersom resultatene av IA-arbeidet utvikler seg i feil retning, vil myndighetene ta initiativ til
drøftinger med partene i avtalen om hvilke justeringer som er nødvendige.
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Oslo 18. desember 2018

Regjeringen ved arbeids- og sosialministeren

Næringslivets

Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen i Norge

KS

Hovedorganisasjonen Virke

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Akademikerne

Staten som arbeidsgiver ved kommunal- og moderniseringsministeren
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VEDLEGG
Partene er enige om følgende prioritering av ressurser til virkemidler:

1

Virkemidler

Ressursramme 2019 2022

Ny arbeidsmiljøsatsing

70 mill. kroner i 2019, deretter 50 mill.
kroner årlig

Koordinert arbeidslivstjeneste

Arbeidslivssentrene

HelseIArbeid

Arbeidslivssentrene

Nytt tilskudd til ekspertbistand

50 mill. kroner årlig

Kompetansetiltak - forsøk

70 mill. kroner årlig

Bransjeprogrammer, inkludert
utvikling, forsøk, følgeevalueringer

60 mill. kroner i 2019, deretter 80 mill.
kroner årlig

Kunnskapsutvikling,
Kunnskapsgrunnlag

21 mill. kroner årlig

Utvikling kursmodul og utprøving
(SKIL)

Totalt 2 mill. kroner i 2019-2021 1

Opplæring i arbeidsmiljøarbeid

Årlig, dekkes av partene

Under forutsetning av at den økonomiske rammen er i tråd med statsstøtteregelverket.
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