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Ordföranden hälsade alla välkomna och informerade om att Anna
Rahm kommer att ta upp samarbetet mellan Sida och ILO under "övrigt" samt att tider för vårens möten kommer att bestämmas.
1. Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande. Inga invändningar framfördes av ledamöterna mot förslaget.
ILO-kommitten beslöt att avge yttrande enligt följande. ILOkommitten beklagar att det i utredningen saknas en genomgång av
förslagen i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt
ratificerade ILO-konventioner. ILO-kommitten gör bedömningen att
förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILOkonvention ratificerad av Sverige.
2. ILO:s rapport IV(I) med förslag till konvention och rekommendation om Decent work for domestic workers
Sekretariatet redogjorde kortfattat för rapporten. Artikel 10 och 16
diskuterades. Det bestämdes att sekretariatet kommer att skicka ut ett
nytt förslag i de delarna. Eva Kovar meddelade att Svenskt Näringsliv
kommer att reservera sig mot yttrandet i sin helhet.
3. Rekommendation om hiv/aids i arbetslivet
Ordföranden informerade om att rapporten kommer att skickas ut på
remiss under 3 månader. Ett förslag till yttrande från kommitten till
Arbetsmarknadsdepartementet kommer att behandlas vid ILOkommittens möte i mars 2011.
4. Frågan om att överväga att ta initiativ till att utöka ratifikationen av ILO-konvention nr 111 till ytterligare diskrimineringsgrunder
Ordföranden informerade om att departementet kommer att titta på
frågan och att sekretariatet återkommer framöver med mer information.
5. Övrigt
a) Anna Rahm, Sida, redogjorde för innehållet i partnerskapsavtalet
mellan Sida och ILO som gäller perioden 2009-2013, samt för två rapporter avseende detta. Dessa rapporter kommer att distribueras till
ledamöter och experter genom sekretariatet.
b) Sammanträdestider för 2011 bestämdes.
26 januari 2011 mellan 10.00-12.00 med efterföljande lunch i Rosenbads gästmatsal.
30 mars 2011 mellan 14.00-16.00
25 maj 2011 mellan 14.00-16.00.
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