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Stefan inledde med att cirkulera en deltagarförteckning och hälsa de
nya ledamöterna och ersättarna i ILO-kommittén välkomma. Därefter
gicks protokollet från det senaste sammanträdet igenom. Inga synpunkter framkom på förslaget till protokoll.
2. ILO-kommitténs verksamhetsberättelse 2013 (Stefan) (beslutspunkt)
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Keth framförde önskemål om att för framtida verksamhetsberättelser
ev. ha med en lite längre text/redogörelse för något ämne, exempelvis
en anordnad konferens.
3. ILO-kommitténs arbete under våren 2014 (Linnéa) (informations
och diskussionspunkt)
Linnéa informerade kort om vårens arbete i kommittén samt vilka dagar som är inplanerade för de nästkommande mötena.
4. Experter 2014-2015 (Stefan) (beslutspunkt)
Frågan om vilka experter kommittén bör knyta till sig för perioden
2014-2015 diskuterades. Kommittén enades om att man fortsatt önskar experter från Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Sida. Det
beslöts att det även bör ställas en förfrågan om expert att biträda
kommittén till Pensionsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen samt Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm (de två
sistnämnda mot bakgrund av att ILO på arbetskonferensen 2014 har
för avsikt att anta ett protokoll och/eller en rekommendation om
tvångsarbete). Det diskuterades att experterna inte måste delta på
varje sammanträde, utan att syftet snarare är att vid behov kunna
vända sig till dem vid frågor som berör myndighetens område.
5. Yttrande över betänkandet Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) (Sanna
Knutsson, Linnéa)(beslutspunkt)
Sanna Knutsson redogjorde kortfattat för betänkandet och förslaget
till yttrande. Kommittén beslöt att avge följande bedömning. ILOkommittén beklagar att det i betänkandet inte finns någon genomgång
av förslagen i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt
ratificerade ILO-konventioner. ILO-kommittén gör bedömningen att
förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILOkonvention ratificerad av Sverige.
Keth tog upp att kommittén har sett flera exempel på att utredningar
inte tar upp frågan om förslagens förhållanden till ILO-konventioner,
och föreslog att ordföranden ska skriva ett brev till berörda inom Re-
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geringskansliet för att informera om detta. Stefan tog på sig att ta
denna fråga vidare.
6. Världsdagen för arbetsmiljö 2014 (Stefan, Linnéa) (beslutspunkt)
Linnéa erinrade om att kommittén har gett planeringsgruppen för
Världsarbetsmiljödagen i uppdrag att fundera över nya upplägg för
årets Världsarbetsmiljödag den 28 april, mot bakgrund av att det var
färre besökare förra året. Linnéa redogjorde för det senaste mötet i
planeringsgruppen och det föreslagna temat ”Framtidens arbetsliv –
utmaningar i tid och rum”, som skulle vara ett forskningsinriktat seminarium i AFA Försäkrings lokaler. Kommittén beslöt att planeringsgruppen ska arbeta vidare med detta förslag.
7. Information från Sida (Hanna) (informationspunkt)
Hanna presenterade arbetet med det nya avtalet med ILO. Sara Spånt
informerade om Sidas arbete med sysselsättning.
8. Besök av statssekreterare Christina Ramm-Ericson (informationspunkt och diskussionspunkt)
Statssekreterare Christina Ramm-Ericson besökte kommittén. Ledamöterna hade haft möjlighet att skicka in frågor för diskussion i förväg och statssekreteraren redogjorde med anledning av detta för regeringen syn på konflikten inom ILO avseende expertkommitténs mandat och ILO:s övervakningsmaskineri, och vikten av att hitta en snabb
lösning av frågan. Ledamöterna diskuterade nästa steg och möjliga sätt
att lösa konflikten.
Statssekreteraren redogjorde vidare för att Sverige fortsatt är i en analysprocess när det gäller ev. ratifikation av konvention nr 189 om hushållsarbetare. Eftersom flera departement är involverade tar processen
lite tid. Tidsplanen är att en skrivelse kommer presenteras till riksdagen före utgången av 2014.
Eva framförde att Svenskt Näringsliv har gjort en noggrann rättslig
analys då konventionen antogs och kommit fram till att det föreligger
ratifikationshinder för Sveriges del. Keth framförde att man inte är
överens med Svenskt Näringsliv i denna del. Keth framförde vidare att
även om detta primärt inte är en konvention för svenska förhållanden
är den viktig för många andra länder och en ratifikation är viktig av
solidaritetsskäl.
Kommittén informerade statssekreteraren om den diskussion som
förts tidigare under mötet, om att betänkanden ibland saknar en analys av förslagens påverkan på Sveriges åtaganden enligt ratificerade
ILO-konventioner, trots att kommittén kan konstatera att ILOkonventioner berörs.
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Det diskuterades att det är bra om statssekreteraren deltar på kommitténs sammanträden då och då.
9. Ev. Sverigebesök av Guy Ryder (Christer) (informationspunkt)
Christer informerade om ett eventuellt besök från Guy Ryder 14-16
maj.
10. Övrigt
Stefan informerade om en jubileumskonferens på Island i maj.

