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Ordförande Peter Strömberg hälsade alla välkomna .
Ordföranden meddelade att sekreteraren i ILO-kommitten, Petra
Herzfeld Olsson är tjänstledig från den i augusti 2010 till den i februari
2012, ersättare är Asa Hågbäck .

i. Ny lag om europeiska företagsråd (Ds 2010 :10)
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande . Inga
invändningar framfördes av ledamöterna mot förslaget. ILOkommitten beslöt att avge yttrande enligt vilket ILO-kommitten gör
bedömningen att förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden
enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige .

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2010 :14)
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande . Inga
invändningar framfördes av ledamöterna mot förslaget. ILOkommitten beslöt att avge yttrande enligt vilket ILO-kommitten gör
bedömningen att förslagen i promemorian inte står i strid med Sveriges
åtaganden enligt ILO :s konvention nr 168 .
2.

3 . Anna Rahm, Sida, information om det nya avtalet mellan ILO och
Sida
Anna Rahm redogjorde för innehållet i det nya partnerskapsavtalet
mellan Sida och ILO som gäller perioden 2009-2013 och inbjöd hela eller
delar av ILO-kommitten att delta vid den
årsavstämning/utvärderingsmöte som kommer att hållas hösten 2010
mellan ILO och Sida. Anna Rahm återkommer med kompletterande
information om omfattningen av Sidas stöd till ACTRAV och
ACT/EMP och om möjligheten för Workers' bureau att delta vid
årsgenomgången i höst.

Orientering inför ILC 2010
Christer Eriksson redogjorde för de olika punkterna vid årets
arbetskonferens i Geneve . Keth Thapper, LO, återkommer med
information om arbetstagarsidans positionspapper inför
förhandlingarna om Decent work for domestic workers .
4.

5 Arbetsgruppen om informationsinsats
Arbetsgruppen har inte haft möjlighet att påbörja sitt arbete . Eva Kovar
meddelade att Svenskt Näringsliv inte anser sig ha möjlighet att deltaga
i denna arbetsgrupp .
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6. Övrigt
Peter Strömberg meddelade att någon expert från UD inte kommer att
förordnas . Istället kommer vid behov en expert från UD att adjungeras .
Ordförande önskade alla en trevlig sommar, och påminde om att nästa
sammanträde äger rum den 15 september 2010, kl. 14 .00 .
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