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1. Protokoll från den 28 oktober 2014. (Stefan)(beslutspunkt)
Kommittén enades om en justering i protokollet ang. CASkonflikten. I övrigt inga synpunkter på förslaget till protokoll.
2. Yttrande över remissen Report V (1) The transition from the informal to the formal economy. (Linnéa)(beslutspunkt)
Kommittén gick igenom sekretariatets förslag till yttrande och diskuterade de paragrafer där ändringsförslag/kommentarer har lämnats.
Stefan redogjorde för de synpunkter som Niklas, som inte hade möjlighet att delta på grund av sjukdom, lämnat per telefon. Kommittén
enades om ett tillägg i paragraf 26 och om två allmänna kommentarer,
samt att det reviderade yttrandet bör cirkuleras efter mötet för kommentarer av Svenskt Näringsliv.
3. Information från Sida (Sara Spånt och Alex Arevalo) (informationspunkt)
Alex Arevalo informerade om partnerskapsavtalet med ILO och om
att man kommer att ha två personer sekonderade hos ILO. Keth undrade om något fanns bestämt ang. tidsplanen för utvärderingen av avtalet och framförde önskemål om deltagande i detta, samt undrade
vilka personer som sekonderats till ILO.
4. Information från ILO:s styrelsemöte. (Thomas)(informationspunkt)
Thomas informerade om ILO:s styrelsemöte i Genève, där en av huvudfrågorna handlade om den så kallade CAS-konflikten. Thomas informerade om att det kommer att vara en konferens ang. denna fråga i
slutet av februari. Keth framförde önskemål om att Sverige borde vara
ett av de deltagande länderna på konferensen.
Keth framförde önskemål om att få ta del av rapporten från styrelsemötet och att denna, tillsammans med det officiella protokollet från
styrelsemötet, bör läggas ut på ILO-kommitténs hemsida.
5. Övrigt
Keth undrade hur regeringen ställer sig till ett nytt ILO-instrument
om våld mot kvinnor och män i arbetslivet och om ILO-anslaget räknas av från biståndsbudgeten.
Linnéa bad om nomineringar till planeringsgruppen för Världsarbetsmiljödagen senast den 9 december.
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