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1. Betänkandet Sjöarbetskonventionen – om Sveriges anslutning
(SOU 2009:95)
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande. Hans Dieter
Grahl påpekade att problemet som nämns i stycket om regel 4.3.2.d
omhändertas i svensk rätt genom förordning till fartygssäkerhetslagen.
Kommittén beslöt därför att ta bort det stycket. Arbetstagarsidan föreslog att
ett stycke om på vilket sätt B-koden bör behandlas i analysarbetet skulle
tillföras yttrandet. Kommittén beslöt att införa ett sådant stycke. ILOkommittén beslöt att avge yttrande enligt vilket ILO-kommittén välkomnar
utredningens slutsats i ratifikationsfrågan och förordar att påtalade
ratifikationshinder undanröjs så att en ratifikation blir möjlig så snart som
möjligt.

2. Information
- Resursuppföljning
Stefan Hult redogjorde för ILO-kommitténs resurser under de
senaste fem åren. Arbetstagarsidan bad att få redogörelsen i skriftlig
form.
- Global Jobs Pact
Christer Eriksson redogjorde för innehållet i pakten. Diskussion om
paktens fortsatta hantering ägde rum.
- Statssekreterarskrivelse om ILO-analys
Peter Strömberg informerade om att han ska tillskriva alla
expeditionschefer i ärendet. Peter Strömberg informerade vidare om
att diskussion förs om att införa krav på ILO-analys i
kommittéhandboken.
- Arbetsmiljödagen
Christer Eriksson berättade om programmet för arbetsmiljödagen
som äger rum den 28 april i Rosenbad. Inbjudan till arbetsmiljödagen
har skickats ut till kommittén.
- ILO:s styrelsemöte i mars
Christer Eriksson berättade om vilka frågor som behandlades vid
ILO.s styrelsemöte i mars. Rapport från mötet har skickats ut till
ILO-kommittén.
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- Fall 2171 ILO:s föreningsfrihetskommittén
Linda Hiljemark redogjorde för fallets historik och regeringens
senaste åtgärder.
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