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Midtveisvurdering IA-avtalen 2016

IA (trepartsavtalen om et inkluderende arbeidsliv). Nåværende avtale 2014-2018 
Midtveisvurdering: fortsatt potensiale i forebyggende arbeidsmiljø

Arbeidsgruppe bestående av partene i IA-avtalen (organisasjonene og departementet), STAMI, 
Arbeidstilsynet og NAV (Forebyggingsgruppen)

Målsetting: 

Skape felles forståelse - forebyggende arbeidsmiljø

• Styrke og fornye forståelsen av arbeidsmiljø
• Ny giv og motivasjon i arbeidsmiljøarbeidet
• Kommunisere samme budskap og retning
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Arbeidsmiljø handler om arbeidet

• Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet

• Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger

• Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater



Vi er her for å:

Etablere en felles forståelse i hele arbeidslivet for at arbeidsmiljø handler om arbeidet -
hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet på den enkelte arbeidsplass, 
og for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og virksomhetens resultat.

Løfte fram det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet

Kommunisere den positive koblingen mellom forebyggende arbeidsmiljø og sykefravær, 
inkludering, produktivitet og kvalitet



Trening i arbeidstiden er 
fint det, men det er ikke 
det det handler om…

…arbeidsmiljø handler om 
arbeidet. For eksempel å 
unngå rolleuklarhet.



Gratis helsekontroll er 
fint det, men det er ikke 
det det handler om…

…arbeidsmiljø handler om 
arbeidet. For eksempel god 
tidsplanlegging.



Stressmestringskurs på 
jobb er fint det, men det er 
ikke det det handler om…

…arbeidsmiljø handler om 
arbeidet. For eksempel 
støttende ledelse.



Fruktkurv på arbeidsplassen 
er fint det, men det er ikke 
det det handler om…

…arbeidsmiljø handler om 
arbeidet. For eksempel å 
balansere krav fra ulike 
interessenter og grupper.



Gjøre de rette arbeidsmiljøinvesteringer
- gjøre det som virker!

• Arbeidsmiljø handler om arbeidet
• -Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man 

organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
• -Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til 

arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger
• -Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, 

jobbengasjement og virksomhetens resultater

Gjøre gode valg 
basert på 
kunnskap om 
arbeidsmiljø-
faktorer og 
arbeidsmiljøet på 
den enkelte 
arbeidsplass

Tjenesteutvikling og arbeidsmiljø i sammenheng



Hvordan jobber vi videre?

• Intern forankring i organisasjonene, ASD, STAMI, Arbeidstilsynet, NAV
• IA-forhandlinger – arbeidsmiljø et av temaene som diskuteres
• Regionale samlinger om fakta om arbeidsmiljø- partene, ASD, STAMI, 

Arbeidstilsynet, NAV
• STAMI utvikler verktøy til bruk i virksomhetene – sette kunnskap i praktisk bruk
• Spre budskapet, påvirkningsarbeid,

samlet stemme
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