
 

VIRKSOMHETSIDÉ FOR IDÉBANKEN – INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 

Idébanken – inkluderende arbeidsliv (heretter Idébanken) er en tjeneste som NAV leverer. 

Formål  

Idébanken skal være et virkemiddel for partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter for å 
formidle idéer, erfaringer og resultater som kan bidra til å oppnå målsetningene i 
intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 

Målgruppe  

Målgruppen som Idébanken rettes inn mot er virksomhetene i norsk arbeidsliv. Tjenesten er 
også relevant for aktører som samhandler med virksomhetene, for eksempel partene i 
arbeidslivet, Arbeids- og velferdsforvaltningen og andre offentlige instanser og 
bedriftshelsetjenesten. 

Virksomhetene skal både nås direkte gjennom Idébankens formidlingskanaler og gjennom 
aktører som samhandler med virksomhetene. 

Oppgaver 

Gjennom tjenesten Idébanken skal det innhentes, vurderes, systematiseres og formidles 
erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Det er partene i arbeidslivet og sentrale 
myndigheter sitt behov for bistand knyttet til arbeidet med inkluderende arbeidsliv som 
danner grunnlag for leveransene.  

Tjenesten skal ikke erstatte partenes og myndighetenes ansvar, myndighet og oppgaver 
knyttet til formidling av informasjon om inkluderende arbeidsliv, men være et supplement.  

Redaktøransvaret for materiell publisert og utgitt gjennom Idébanken ligger hos faglig 
ansvarlig for Idébanken. 

Informasjonsinnhenting 

Informasjon og ideer kan innhentes på mange ulike måter, for eksempel gjennom 
bedriftsbesøk, søk på internett, ulike publikasjoner, arbeidslivets og myndighetenes egne 
informasjons- og rapporteringssystemer og rapporter fra forsøk- og forskningsprosjekt. 

Vurdering og systematisering 

Det foretas en vurdering av innsamlet materiale, eventuelt i samarbeid med eksterne miljø ved 
behov. Materialet systematiseres med tanke på at brukerne av Idébanken skal ha størst mulig 
nytteverdi av informasjonen. 

Formidling 

Idébanken har ulike formidlingskanaler som for eksempel internett (www.idebanken.org), 
konferanser/seminar, fagblader og e-post. I tillegg kan partene i arbeidslivet, myndighetene og 

http://www.idebanken.org/


 

andre aktører i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv formidle Idébankens materiale 
gjennom egne formidlingskanaler. Det er også ønskelig at andre media gjenbruker Idébankens 
materiale. 

Gjennom formidlingskanalene formidles eksempelvis virksomhetseksempel, elektroniske 
nyhetsbrev, faglig materiell, rapporter etc. 

Det skal gjøres en kontinuerlig vurdering av nytteverdien av de forskjellige 
formidlingskanalene.  

Organisering 

Tjenesten Idébanken er organisert som en linjeoppgave i NAV. For å sikre at den tjenesten 
som NAV leverer er i tråd med partenes og sentrale myndigheters forventningsnivå, etableres 
en referansegruppe. Referansegruppen har en rådgivende funksjon og oppnevnes av 
koordineringsgruppa for et mer inkluderende arbeidsliv. Den skal bestå av representanter for 
partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter.  

Referansegruppens hovedoppgaver  

- bidra til å videreutvikle Idébanken 
- være en tilbakemeldingskanal på leveransene fra Idébanken 
- gi innspill til virksomhetsplanen for Idébanken som tjeneste i NAV 
- komme med innspill til nye leveranser 
- være diskusjonspartner i videreutviklingen av faglig materiell 
- være diskusjonspartner ved vurdering av nytteverdien av de forskjellige 

formidlingskanalene 
- være diskusjonspartner ved vurdering av nye kanaler som kan tilfredsstille de behov 

partene og sentrale myndigheter har.  

 
 


