
IA-BRANSJEPROGRAM
LEVERANDØRINDUSTRIEN TIL OLJE- OG 
GASSNÆRINGEN

Petter Arnesen, Prosjektleder

Sikkerhetsforum 2 februar 2023



IA-bransjeprogrammet 

Handler om:

 Å redusere sykefravær og frafall i bedriftene gjennom utvikling og implementering av 

kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak

 Partssamarbeid lokalt og sentralt

 Etablering av møteplasser og spredning av kunnskap 

------------------------------------------

➢Programmet eies av partene i arbeidslivet og er finansiert over statsbudsjettet

➢Forlenget ut 2024 som en del av IA-avtalen



De som er med i programmet

Leverandørbedriftene:

Rosenberg, Nymo, Technip FMC, Wood Group, STS Gruppen, 

Nexans, IKM, Aibel, Aker Solutions, Bilfinger Industrier, Kaefer

Energy, Westcon, Linjebygg, Moreld Apply, Leirvik

Forpleiningsbedriftene:

ESS, Sodexo, Coor, 4Service

+ Equinor og WintershallDea som har egen forpleining



Viktige tiltaksområder 

 Fysisk arbeidsmiljø og eksponering

- Øke kunnskapsnivået om hvordan implementering av nye løsninger/ny teknologi kan 
redusere skadelig eksponering

 Psykososialt arbeidsmiljø

- Bl.a. gjennom fokus på lederrollen og medarbeiderskap ved å øke forståelsen for 
hvordan ledere, også førstelinjeledere, påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet

- Tiltak mot uønsket adferd som mobbing/trakkasering

 Endringsledelse

- Hvordan kan lederne bli bedre på omstilling? Hvordan kan partssamarbeidet bidra?

 Helseoppfølging

- Fokus på jobbnærvær og forebyggende oppfølging

- Hvordan følge opp ansatte med høyt korttidsfravær?
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Hovedfokus de neste to årene

 Utprøving av tiltak i bedriftene som er utviklet i første fase av IA-
bransjeprogrammet og hvor effekt på sykefravær og/eller frafall kan 
dokumenteres eller sannsynliggjøres

➢Gjelder tiltak som er utviklet på bransjenivå, i enkeltbedrifter, i samarbeid 
mellom bedrifter, av andre bransjeprogram eller i samarbeid med dem, og 
tiltak som er utviklet av det offentlige

➢Det vil også bli vurdert å prøve ut relevante tiltak som har vært utviklet i 
tidligere arbeidsmiljøprosjekter, enten i privat eller offentlig regi

• Tiltakene skal legges i en tiltaksmeny hvor bedriftene skal kunne velge 
etter eget ønske/behov

• Tiltak som virker vil bli anbefalt til hele bransjen
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Fellestiltak som er utviklet/prøvd så langt

HMS-kurs for arbeidsledere



TAKK!
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