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1. Protokoll från den 10 december 2014. (Stefan)(beslutspunkt)
Inga synpunkter framkom på förslaget till protokoll.
2. ILO-kommitténs verksamhetsberättelse 2014 (Stefan) (beslutspunkt).
Kommittén enades om en liten justering i texten om protokollet om
tvångsarbete. Verksamhetsberättelsen godkändes.
3. ILO-kommitténs arbete under våren 2015 (Linnéa) (informationspunkt).
Linnéa informerade kort om vårens arbete i kommittén.
4. Yttrande över ILO:s protokoll till konvention nr 29 och rekommendation nr 203 (Linnéa)(beslutspunkt)
Linnéa redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande, samt för synpunkter från Kajsa Wahlberg, som inte hade möjlighet att närvara vid
sammanträdet. Patrik Cederlöf framförde att Länsstyrelsen delar
Rikspolisstyrelsens problembild. Thomas framförde att avsikten är att
peka på att sexuell exploatering kan förekomma vid tvångsarbete, men
däremot inte att sexuell exploatering ska sammanblandas med tvångsarbete. Definitionen av tvångsarbete i konvention nr 29 ändras inte
genom protokollet.
Kommittén enades om en ändring i översättningen och ett par ändringar i löptexten och i förslaget till slutsats. Kommittén enades om
följande slutsats:
Svenska ILO-kommittén anser att Sverige bör ratificera protokollet.
Protokollet är ett viktigt instrument för att förebygga och motverka
tvångsarbete och är ett tillägg till en av ILO:s kärnkonventioner.
I yttrandet har Svenska ILO-kommittén identifierat ett antal oklarheter avseende instrumentens överensstämmelse med svensk lagstiftning. Dessa oklarheter behöver analyseras närmare innan ett slutligt
ställningstagande kan tas kring frågan om några åtgärder behöver vidtas innan ratificering kan ske.
5. Yttrande över betänkandet Inbyggd integration inom inspektionen
för Socialförsäkring (SOU 2014:67)(Babak) (beslutspunkt).
Babak redogjorde kortfattat för förslaget till yttrandet. Kommittén
enades om följande slutsats. Svenska ILO-kommittén välkomnar att
det i betänkandet görs en genomgång och analys av förslagens förhållande till av Sverige ratificerade ILO-konventioner. ILO-kommittén
delar de slutsatser som utredningen presenterat i betänkandet gällande
förslagens förenlighet med relevanta ILO-instrument. Det finns inte
någon av Sverige ratificerad ILO-konvention som behandlar de fråge-
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ställningar rörande personuppgifter som aktualiseras genom utredningens förslag. De riktlinjer som nämns ovan behandlar relationen
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren på den enskilda arbetsplatsen
och har inte bäring på de förslag som lämnas i betänkandet. De förslag
som lämnas i betänkandet bedöms således inte strida mot Sveriges
åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner.
6. Yttrande över betänkandet Försvarsmakten i samhället – en långsiktig hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring
av försvaret (SOU 2014:73) (Babak)(beslutspunkt).
Babak redogjorde kortfattat för förslaget till yttrandet. Kommittén
enades om följande slutsats. Eftersom förslagen i betänkandet inte rör
frågor som behandlas i något instrument antaget av ILO, har Svenska
ILO-kommittén, utifrån de aspekter som kommittén har att beakta,
inte något att erinra med anledning av förslagen. ILO-kommittén erinrar, liksom utredningen gör i betänkandet, att lönesättning och löneutveckling ska regleras av arbetsmarknadens parter.
7. Världsdagen för arbetsmiljö 2015 (Linnéa)(beslutspunkt)
Linnéa informerade om att planeringsgruppen enats om att i år ta
fram en trepartisk debattartikel med anledning av dagen.
8. Besök av statssekreteraren och rätts- och expeditionschefen. (Stefan)(informationspunkt)
Stefan meddelade att statssekreteraren Irene Wennemo och expeditions- och rättschefen Monica Rodrigo kommer på nästa sammanträde
den 15 april. Förslag på ämnen att diskutera skickas till sekretariatet
senast den 3 mars.
9. Möte om strejkrätten i Genève i februari. (Thomas)(informationsoch diskussionspunkt)
Thomas informerade om att Sverige kommer att medverka som observatör vid mötet. Niklas meddelade att ha kommer att delta.
10. Övrigt
Patrik Cederlöf berättade om sitt arbete som nationell samordnare
mot prostitution och människohandel.
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