
Mål og tiltak for IA-arbeidet ved Høgskolen i Østfold 

Intensjonsavtalens delmål: 

 

Virksomhetens delmål: Virksomhetens tiltak: Tid/Ansvarlig: 

1. Sykefravær: å redusere 

sykefraværet med minst 

20% for hele 

avtaleperioden ift nivået 

for 2. kv 2001. Nasjonalt 

mål 5,6 % (legemeldt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høgskolen i Østfold vil bestrebe 

seg på å holde nærværet på: 95 % 

eller bedre i perioden 

2011 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivt bruk av BHT med 

tanke på 

helseundersøkelser for å 

avdekke potensielle farer. 

 Inngå avtale med 

treningssenter for å tilby 

ansatte gode og 

tilgjengelige treningstilbud. 

 Tettere oppfølging 

gjennom sykefraværet 

mellom 

leder/ansatt/personal i 

henhold til oppdaterte 

rutiner som ligger på 

Høgskolens nettsider og 

som er distribuert ut til 

ledere med personalansvar 

 Det skal avholdes to IA-

møter i året (mars og 

oktober) mellom HTV, 

HVO og ledelse 

 Opplæring av ledere i 

prosedyrer for oppfølging 

 1 årlig personalmøte med 

fokus spesielt på HMS og 

arbeidsmiljø 

 

 

 

 

Kontinuerlig prosess  

Ledere 

AMU 

BHT 

Tillitsvalgte 



Mål og tiltak for IA-arbeidet ved Høgskolen i Østfold 

Intensjonsavtalens delmål: 

 

Virksomhetens delmål: Virksomhetens tiltak: Tid/Ansvarlig: 

2. Rekruttere/beholde 

arbeidstakere med 

redusert funksjonsevne: 

a) personer/ansatte i 

virksomheten   

      b) personer utenfor       

virksomheten  (IA plasser) 
 

 

 

Høgskolen i Østfold bestreber seg 

på å gi personer med 

funksjonshemning jobbmuligheter,  

HiØ er innstilt på å stille 

praksisplass til rådighet for 

personer med funksjonshemninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vi skal fortsette arbeidet 

med å legge til rette for 

best mulig måte å ta vare 

på de av våre ansatte som 

opplever en redusert 

funksjonsevne 

b) Høgskolen i Østfold vil 

følge opp avtalen med 

NAV og legge til rette for 

arbeidstreningsplasser.  

c)  Det er opptil NAV å 

komme med flere 

forespørsler om eventuelle 

IA plasser. 

 

 

 

Leder/personal/verneombud 

Dette er noe som svinger over tid, 

egne ansatte med redusert 

funksjonsevne tar vi oss av i den 

grad det er nødvendig 

 

Avdelingslederne er ansvarlig for 

at dette skjer og som tar beslutning 

om eventuelle IA-plasser i den 

gjeldende avdeling. 

 

 

 

 

 

 

3. Å øke den 

gjennomsnittlige 

avgangsalderen: å øke 

forventet 

pensjoneringsalder for 

personer over 50 år med 

minimum 6 mnd i 

avtaleperioden 2010—

2013. Den var ved 

utgangen av 2009 63,7 år 

mål ved utgangen av 

2013: 64,2 år 
 

 

HiØ vil følge opp i henhold til 

seniorpolitisk dokument. 

HiØ vil derfor legge vekt på å 

finne frem til gode og kreative 

løsninger på lokalt nivå, for å gjøre 

tilpasninger til den enkeltes 

arbeidssituasjon best mulig, slik at 

seniorene føler seg verdsatt og 

ønsker å stå lenge i jobb. 

 

 

 Seks seniordager- ekstra 

dager fri utover det som er 

avtalt sentralt. 

 Tilrettelegge så langt som 

mulig arbeidssituasjonen 

for ansatte som har 

spesielle behov for å 

forlenge yrkeskarrieren. 

 Seniorperspektiv som tema 

i medarbeidersamtale fra 

55 år 

 

Personal/leder 

 



Mål og tiltak for IA-arbeidet ved Høgskolen i Østfold 

 

(Utfylt skjema sendes til kontaktpersonen i NAV arbeidslivssenter innen 3 mndr. fra undertegnet 

samarbeidsavtale 2010 - 2013. ) 
 

 

 

Sted :  Dato :  

 

 

Leder :                                                                     Tillitsvalgt : 

 


