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1. Genomgång av protokoll från den 26 augusti 2013
Stefan Hult inledde med genomgång av protokollet från det senaste
mötet den 26 augusti. Inga synpunkter framfördes. Protokollet fastställdes.
2. Yttrande över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd
för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)
Helena Levin redogjorde för förslaget till yttrande. Kommittén enades om att avge följande bedömning. ILO-kommittén finner att förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILOkonvention ratificerad av Sverige.
3. Yttrande över betänkandet Disciplinansvar i ett reformerat försvar
(SOU 2013:36)
Linnéa Blommé redogjorde för förslaget till yttrande. Kommittén
enades om att avge följande bedömning. ILO-kommittén välkomnar
att det i betänkandet görs en analys av förslagen i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner.
ILO-kommittén ser positivt på utredningens förslag om att påföljden
extratjänst avskaffas och bedömer det som angeläget att så sker för
bättre överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner.
4. Övrigt
Sekretariatet informerade om det senaste om konferensen om ungas
arbetsmiljö som anordnas den 9 oktober. Oscar Ernerot framförde
önskemål om att ta del av deltagarförteckningen för seminariet.
Christer Eriksson informerade om ämnen för nästkommande arbetskonferenser.
Sekretariatet informerade om att ILO-rapporterna Strengthening action to end forced labour och Transitioning from the informal to the formal economy kommer att behandlas på ILO-kommitténs sammanträde den 12:e december. Det framkom önskemål från parterna om att
senarelägga datumet för inlämnande av synpunkter på de båda rapporterna.
Stefan Hult informerade om att mot bakgrund av att det utsetts en ny
arbetsmarknadsminister och att någon statssekreterare inte finns på
plats, får det planerade statssekreterarbesöket senareläggas.

