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Ordförande Peter Strömberg hälsade alla välkomna till höstens första
sammanträde och informerade om att en dagordningspunkt tillkommit.
i. En översyn av lagstiftningen om utländska filialer (SOU 2010:406)
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande och för arbetstagarsidan och arbetsgivarsidans tidigare inkomna synpunkter på
förslaget.
Ordföranden uppgav att företrädarna för regeringen var beredda att ansluta sig till arbetstagarnas förslag.
ILO-kommitten beslöt att avge yttrande enligt följande. ILOkommitten är positiv till att utredningen tagit hänsyn till de synpunkter som kommitten framfört tidigare och välkomnar utredningens analys av förslagens förenlighet med aktuella ILO-konventioner. Kraven på
anmälningsskyldighet och kontaktperson är ett steg i rätt riktning när
det gäller att främja kollektiva förhandlingar i enlighet med de krav som
ställs i ILO-konvention (nr 98) och (nr 154). ILO-kommitten anser dock
att det är av central vikt att utreda om detta är tillräckligt för att säkerställa att Sverige inte bryter mot Sveriges åtaganden enligt ILO konventionerna (nr 98) och (nr 154) och uppmanar därför till att frågan utreds
vidare.
Svenskt Näringsliv, genom ledamöterna Beckman och Kovar, reserverade sig mot beslutet och meddelade att de avser att inkomma med ett
separat yttrande.
Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande. Inga invändningar framfördes av ledamöterna mot förslaget.
2.

ILO-kommitten beslöt att avge yttrande enligt följande. ILOkommitten beklagar att det i utredningen saknas en genomgång av förslagen i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner. ILO-kommitten har mot bakgrund av vad
som framgår av utredningen inte funnit att förslagen står i strid med
någon ILO-konvention ratificerad av Sverige.
3.Ovrigt.
-ILO-kommittens arbete hösten

2010

och våren 2011

Christer Eriksson redogjorde för
- Tillämpningen av ratificerade konventioner (2 § d) och
- Ämnen på ILC:s dagordning

2011 (2

§ a)

i. Social trygghet (temadiskussion)
2.

Andraårsbehandling av ämnet Decent Work for Domestic Workers

3. Arbetsmarknadsadministration och arbetsinspektion - allmän diskussion
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- Sekretariatet väckte frågan om att ordna ett seminarium på Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2011 (2 § g). ILO-kommitten ställde sig positiva till detta. Det beslöts att Åsa Hågbäck, och Christina Järnstedt LO
kommer att vara kontaktpersoner. Arbetsmiljöverket och LO skulle
återkomma med namn på kontaktpersoner.

- Sekretariatet uppgav att ILO-kommitten även fått departementspromemorian Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som
diskriminering (Ds 2010:20) på remiss.
- Sekretariatet tog upp frågan om att ILO- kommitten bör överväga att
ta initiativ till att utöka ratifikationen av ILO:s konvention nr iii till
ytterligare diskrimineringsgrunder (2 § c) och informerade om att ett
underlag kommer att tas fram till nästa möte.
- ILO- kommitten beslutade att Christer Eriksson, tillsammans med
LO, ska fortsätta utveckla ideer om informationssatsningar. LO avsåg
att inkomma med mer information om det seminarium som anordnas
om ILO den 27 oktober 2010 när detta finns tillgängligt.
-Nya sammanträdesdatum bestämdes
Sammanträdet den 20 oktober 2010 ställdes in.
Nästa sammanträde blir onsdagen den io november 14.00 -16.oo
och det sista för året blir onsdagen den 8 december 14.00 -16.oo
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