
Hva kan JEG gjøre?
Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet



Hvordan bli IA-virksomhet?

Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med 
arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan være en pådriver for å tegne 
en slik samarbeidsavtale. For å inngå avtale tar dere kontakt med NAV 
Arbeidslivssenter i fylket. 

Hvorfor  IA?

LOs mål er at alle som ønsker og kan arbeide skal ha mulighet til det. For å 
oppnå dette må vi i fagbevegelsen gå i front og gjøre det vi kan for å bidra 
til å utvikle bedre og mer inkluderende arbeidsplasser. 

Rett til full lønn under sykdom er et av de viktigste velferdsgodene vi 
har i Norge. Nå er en ny IA-avtale på plass, og LO har stått, og står, som 
garantist for sykelønnsordningen. Vi har nå muligheten til å bevise at 
IA-arbeidet gir resultater, og dermed sikre sykelønnsordningen også for 
framtiden.

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i arbeidet med å skape et mer  
inkluderende arbeidsliv. Som tillitsvalgt bør du være:

 ■ Pådriver
 ■ Holdningsskaper
 ■ Samarbeidspartner
 ■ Forslagsstiller 
 ■ Støttespiller

Hva er IA?

IA-avtalen er en trepartsavtale som  forplikter regjeringen og partene i 
arbeidslivet til å samarbeide for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. 

Avtalen har tre overordnede nasjonale mål:

 ■ Redusere sykefraværet
 ■ Rekruttere og beholde flere med redusert funksjonsevne i arbeid
 ■ Forlenge yrkesaktiviteten blant seniorene

Det viktigste IA-arbeidet foregår 
på arbeidsplassene. Tillitsvalgte 
har en sentral rolle som pådrivere 
og samarbeidspartnere i dette 
arbeidet.

Se også: www.lo.no/IA-avtalen
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Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra?

Som tillitsvalgt er du en sentral person i arbeidet med IA på din 
arbeidsplass. Sammen med arbeidsgiver og verneombud skal du 
være en pådriver i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Du er en 
rollemodell og en initiativtaker, og du kan  bidra til å gjøre IA-arbei-
det aktivt i din virksomhet. 

Kanskje kan det være fornuftig å begynne med å gjøre deg noen 
refleksjoner rundt arbeidsmiljøet på din arbeidsplass?

 ■ Kan vi gjøre noe for å øke nærvær og jobbtrivsel?
 ■ Er det forhold ved arbeidsmiljøet som kan tenkes å påvirke  

fraværet? 
 ■ Aksepterer vi at noen i en periode ikke yter 100 prosent?
 ■ Hvilke muligheter for tilrettelegging finnes på  arbeidsplassen?
 ■ Hvordan legger vi til rette for dem som er gradert (delvis) syk-

meldt?
 ■ Hvordan kan vi tilrettelegge på en god måte, med medvirkning 

fra de som blir berørt?
 ■ Hvordan følger vi opp ansatte som blir syke?

Hva er tillitsvalgtes rolle i arbeidet med de tre 
delmålene?

Alle IA-virksomheter skal sette seg egne mål som støtter opp om de na-
sjonale målene i IA-avtalen. Når  en virksomhet skal lage måltall må de  
likevel ta utgangspunkt i den enkelte virksomhets utfordringer. Noen be-
drifter kan ha størst utfordringer knyttet til høyt sykefravær mens andre 
kan ha utfordringer knyttet til manglende seniorpolitikk eller i forhold 
til rekruttering av personer med redusert funksjonsevne. Tillitsvalgt skal 
være med på å kartlegge og sette mål for sin virksomhet.

Høyt sykefravær – hva gjør vi? 

Du som tillitsvalgt kan/skal:

 ■ Ta opp temaet på medlemsmøter og forankre sykefraværsarbeide 
hos arbeidskamerater og kollegaer

 ■ Sette temaet på dagsorden i AMU og IA-utvalg
 ■ Sette fokus på forebyggende arbeid
 ■ Komme med forslag til tiltak
 ■ Være med på å utarbeide gode oppfølgingsrutiner og -planer
 ■ Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det



Hvordan kan vi inkludere flere med redusert  
funksjonsevne på vår arbeidsplass?

Du som tillitsvalgt kan/skal:

 ■ Fokusere på mulighetene på din arbeidsplass
 ■ Påse at arbeidsgiver oppfyller tilretteleggingsplikten sin
 ■ Foreslå at stillingsannonser oppfordrer funksjons- 

hemmede til å søke
 ■ Hindre at funksjonshemmede blir diskriminert i  

ansettelsesprosesser

Hvordan ivaretar vi seniorene?

Du som tillitsvalgt kan/skal:

 ■ Være med på å utarbeide god seniorpolitikk i virksomheten
 ■ Foreslå kompetanseutviklende tiltak for eldre arbeidstakere
 ■ Bidra til å skape positive holdninger til eldre arbeidstakere  

på arbeidsplassen

Hjelp, jeg trenger opplæring i IA-arbeidet!

Det er viktig at du som tillitsvalgt får nødvendig skolering. AOF kan 
på forespørsel tilby egne IA-kurs for tillitsvalgte og verneombud. 
Etter endt kurs skal deltakerne kunne engasjere seg med større 
trygghet i IA-arbeidet i sin virksomhet. Ta kontakt med ditt forbund 
eller AOF for informasjon om IA-kurs.

I tillegg avholder flere av forbundene arrangementer hvor det blir satt 
fokus på IA. Undersøk med forbundet ditt om det kan være aktuelle 
seminarer, kurs og så videre der du kan delta.

NAV Arbeidslivssenter arrangerer kurs hvor både arbeidsgiver og 
tillitsvalgt deltar. For mer informasjon om disse kursene – ta kontakt 
med Arbeidslivssenteret i ditt fylke.



Mer informasjon om IA-avtalen og arbeidet  
for et inkluderende arbeidsliv:

 ■ www.lo.no/IA-avtalen
 ■ www.inkluderende.no
 ■ www.nav.no
 ■ www.aof.no
 ■ www.idebanken.org 

Lykke til i det videre arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv! 

Landsorganisasjonen i Norge
www.lo.no
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