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1. Ny ersättare, ny sekreterare och nya experter i Svenska ILOkommittén. (Stefan)(informationspunkt)
Stefan Hult välkomnade de nya till kommittén.
2. Protokoll från den 18 februari 2014. (Stefan)(informationspunkt)
Stefan gick igenom protokollet från föregående sammanträde. Normalt brukar protokollen justeras i samband med nästkommande sammanträde men eftersom det varit flera inställda möten under våren är
protokollet redan justerat denna gång. Inga synpunkter framkom på
protokollet.
3. Svenska ILO-kommitténs arbete under hösten 2014. (Linnéa)(informations- och diskussionspunkt)
Linnéa inledde med att presentera höstens arbetsplan för kommittén.
Keth framförde att arbetsplanen skulle kunna skickas ut i samband
med kallelsen till första mötet varje termin. Oscar framförde önskemål om att skicka ut arbetsplanen per e-post efter sammanträdet.
4. Yttrande över betänkande och departementspromemoria Nya regler
om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25) (Linnéa) (beslutspunkt)
Linnéa informerade kort om förslaget till yttrande. Keth framförde att
det finns skäl att diskutera om detta är ett tillräckligt fylligt svar utifrån ILO-åtaganden. Elise-Marie framförde att ILO:s konvention nr
94 bör nämnas i yttrandet.
Regerings- och arbetsgivarrepresentanterna enades om följande slutsats. ILO-kommittén gör bedömningen att förslagen inte står i strid
med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av
Sverige. Arbetstagarrepresentanterna skickar in en reservation till
slutsatsen till sekretariatet.
5. Yttrande över betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41). (Linnéa) (beslutspunkt)
Linnéa informerade kort om förslaget till yttrande. Ullika framförde
att arbetstagarsidan önskar en skrivning om skyldigheten att främja
kollektiva förhandlingar och övervägande av semidispositiv lagstiftning.
Regerings- och arbetsgivarrepresentanterna enades om följande slutsats. ILO-kommittén 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 ILO-konvention ratificerad av Sverige. Arbetstagarsidan
skickar in en reservation till sekretariatet.
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6. Information om arbetskonferensen. (Stefan) (informationspunkt)
Stefan redogjorde för sommarens arbetskonferens i Genève, bland
annat om de antagna instrumenten om tvångsarbete. Keth, Oscar,
Niklas, Ullika och Sara redogjorde för de olika förhandlingarna.
7. Situationen i applikationskommittén 2014. (Keth)(informationsoch diskussionspunkt).
Stefan inledde med att berätta om CAS-konflikten och processen
framåt, där ILO inför styrelsemötet i november har tagit fram ett underlag inför ev. beslut om att hänvisa frågan till ICJ eller en intern tribunal.
Niklas ställde sig frågande till om frågan lämpar sig för domstol, och
uttryckte att det kan vara bättre med fortsatt trepartisk diskussion.
Keth nämnde att LO inte har tagit någon slutlig ställning till underlaget från ILO, och lyfte fram att Sverige som part i ILO har i uppgift
att diskutera frågan.
Stefan nämnde att departementet kommer att kalla till ett samråd med
arbetsmarknadens parter inför styrelsemötet.
8. Slutsatser från arbetskonferensen 2013 om grön ekonomi och utveckling. (Keth) (diskussionspunkt)
Johan Hall framförde att det vid arbetskonferensen 2013 togs bra
slutsatser rörande grön ekonomi och utveckling. LO föreslog att
kommittén skulle kunna ha ett kunskapsseminarium om grön ekonomi för att bidra till att förslag från ILO diskuteras på ett nationellt
plan.
9. Utvärdering av Världsdagen för arbetsmiljö 2014 och diskussion om
2015. (Linnéa)(diskussionspunkt).
Linnéa efterfrågade synpunkter på arrangemanget vid Världsdagen för
arbetsmiljö 2014 och undrade hur kommittén ställer sig till en ev.
fortsättning 2015. Arbetstagar- och arbetsgivarledamöterna samt Arbetsmiljöverket tyckte att arrangemanget var lyckat och ställde sig positiva till en fortsättning 2015.
10. Övrigt
Rutinen att skicka in synpunkter på remissyttranden innan sammanträden diskuterades. Arbetstagarsidan framförde att man önskar en
fördjupad diskussion under sammanträdena och det finns risk för att
det inte blir någon sådan om synpunkter ska skickas in i förväg, samt
att man bör kunna ta upp ytterligare saker än de synpunkter som
skickats in. Arbetstagarsidan framförde även att man önskar fylligare
slutsatser i kommitténs yttranden. Svenskt Näringsliv framförde att
man är nöjda med den ordning som varit och att mötena har blivit mer
strukturerade och tydliga på grund av detta, och att det är lättare att ta
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ställning till ändringsförslag jämfört med om de cirkuleras vid själva
sammanträdet. Stefan kommenterade att rutinen med att synpunkter
ska skickas in i förväg har tillkommit för att underlätta en överenskommelse vid själva sammanträdet. Ingenting hindrar dock att man
diskuterar ytterligare frågor vid själva sammanträdet.
Stefan informerade om att man kommer att ta upp frågan att ILOkonventioner bör beaktas i statliga utredningar med de nya statssekreterarna i Regeringskansliet. Det diskuterades att det vore önskvärt om
kommittéförordningen innehöll en skrivning om att beakta Sverige
internationella åtaganden.
Ett extra sammanträde bestämdes den 27 november kl. 14.00, för att
diskutera rapporten om från ILO om övergången från informell till
formell ekonomi.
Det framkom önskemål om att Sida ska informera om partnerskapsavtalet med ILO på ett möte under hösten.

