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1. Genomgång av protokoll från den 2 oktober 2013
Ledamöterna enades om ett par redaktionella ändringar i protokollet
från det senaste mötet.
2. Rapport från ILO:s styrelsemöte
Christer Eriksson redogjorde för ILO:s senaste styrelsemöte, där
bland annat ämnen för kommande arbetskonferenser togs upp, samt
den så kallade ”CAS-konflikten” mellan arbetsgivarna och arbetstagarna om expertkommitténs mandat och strejkrätten. Keth Thapper
aviserade ett kommande brev till statsministern och arbetsmarknadsministern om detta.
3. Yttrande över betänkandet Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds
2013:59)
Helena Levin redogjorde för yttrandet. Ledamöterna diskuterade en
justering av förslaget till slutsats, och kommittén enades om att avge
följande bedömning. ILO-kommittén finner att förslagen inte omfattas av något åtagande enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige.
4. Yttrande över rapporten Transitioning from the informal to the
formal economy
Kommittén gick igenom förslaget till yttrande och inkomna synpunkter. Ledamöterna enades om ett yttrande med några tillägg till
frågeformuläret samt en skrivning där det erinras om synpunkterna
från Svenskt Näringsliv, LO och TCO, utöver vad som framgår av
yttrandet från ILO-kommittén. Det beslöts att cirkulera det slutliga
yttrandet per mail efter sammanträdet.
5. Yttrande över rapporten Strengthening action to end forced labour
Kommittén gick igenom förslaget till yttrande och inkomna synpunkter. Ledamöterna enades om ett yttrande med några tillägg till
frågeformuläret samt en skrivning där det erinras om synpunkterna
från Svenskt Näringsliv, LO och TCO, utöver vad som framgår av
yttrandet från ILO-kommittén. Svenskt Näringsliv och LO och TCO
anmälde ett tillägg till fråga 21 (e). Kommittén enades om att tillstyrka att det nya instrumentet får formen av en rekommendation.
LO och TCO reserverade sig och tillstyrker ett protokoll åtföljt av en
rekommendation. Det beslöts att cirkulera det slutliga yttrandet per
mail efter sammanträdet.
6. Vårens sammanträdestider
Följande mötestider bestämdes för vårterminen:
-

18 februari kl. 10-13:00 (med lunch)
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-

10 april kl. 14:00-16:00
6 maj kl14:00-16:00

7. Besök av statssekreteraren
Stefan Hult informerar om att statssekreterare Christina RammEricson kommer att delta vid ett kommande sammanträde i kommittén.
8. Uppföljning av konferensen om ungas arbetsmiljö den 9 oktober
Ledamöterna diskuterade konferensen om ungas arbetsmiljö den 9
oktober, där ILO-kommittén var medarrangör, och konstaterade att
det var en uppskattad konferens med intressant innehåll.

