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1. Information om protokoll från den 29 maj 2013
Inga synpunkter framfördes på protokollet.
2. Yttrande över betänkandet Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU
2013:25)
Sekretariatet redogjorde kortfattat för yttrandet. Tommy Larsson och
Samuel Engblom redogjorde för kompletterande skrivningsförslag
vad avser utredningens förslag om en höjning av åldersgränsen för rätt
att kvarstå i anställning och uttag av tjänstepension. Malin Skäringer
föreslog en kompletterande skrivning avseende konvention 128.
Kommittén beslutade att inom kort cirkulera ett reviderat förslag med
anledning av diskussionerna.
3. ILO-kommitténs arbete under hösten 2013
Sekretariatet redogjorde för höstens preliminära arbetsplan.
4. Världsarbetsmiljödagen 2014
Världsdagen för arbetsmiljö hade färre besökare detta år jämfört med
föregående år, och kommittén gav planeringsgruppen i uppdrag att
diskutera förslag på eventuella nya upplägg, och därefter återrapportera till kommittén.
5. Besök av statssekreteraren
Statssekreterare Bettina Kashefi har möjlighet att delta vid ILOkommitténs sammanträde den 6 november. Det framkom förslag om
att vid denna tidpunkt diskutera de skilda tolkningar av konvention 87
och strejkrätten som arbetstagar- och arbetsgivarsidan gett uttryck
för under de två senaste årens arbetskonferenser. Det framkom även
förslag om att diskutera expertkommitténs yttrande om lex Laval,
samt att ta upp en generell diskussion om att flera aktuella lagförslag
påverkar kollektivavtalen och arbetsmarknadens parters roll. Ledamöterna ombads att skicka in förslag på ämnen senast den 6 september.
6. Övrigt
Seminarium om ungas arbetsmiljö 9 oktober
Arbetstagarsidan respektive arbetsgivarsidan har fem minuter var till
förfogande vid öppnandet av konferensen. För arbetstagarna talar
Sacos ordförande Göran Arrius vid öppnandet av konferensen. Jana
Fromm, utredare från TCO, och Tobias Baudin, förste vice ordförande från LO, talar under avsnittet ”Reflektion från arbetstagarsidan”. Arbetsgivarsidan återkommer under veckan med vem som
kommer att tala för deras räkning vid öppnandet av konferensen och
under programpunkten ”Reflektion från arbetsgivarsidan”.
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