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1. Betänkandet (SOU 2005:11) Välfärdsverksamhet för sjömän
Kommitten beslöt att avge yttrande.
2. ILO:s sjöfartsmöte 21-27 april 2005
LeifRemahl gav en lägesbeskrivning inför ILO:s sjöfartsmöte den 21-27 april 2005 i
Geneve (Tripartite Intersessional Meeting on the Follow-up to the Preparatory Technical
Maritime Conference), då fortsatta förhandlingar äger rum om en konsoliderad
sjöfartskonvention. Vid mötet behandlas dels sådana frågor som lämnats olösta vid den
förberedande tekniska sjöfartskonferensen (P1MC) den 13-24 september 2004, dels
159 ändringsförslag till överenskommen text.
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I dagsläget finns ett antal bestämmelser i den föreslagna texten som kan utgöra hinder
för en svensk ratifikation av det nya instrumentet, som kommer att revidera 36 ILO
konventioner och ett protokoll på sjöfartsområdet. Sverige har ratificerat ett stort antal
av dessa tidigare konventioner och protokollet. Ett bekymmer är att Sverige inte har
ratificerat konventionen (nr 166) om sjömäns hemresa I prop. 1988/89:122 anfilrdes att
en ratifikation av konventionen inte var möjlig utan ändringar i lagstiftningen, främst
sjömanslagen, och att dessa ändringar borde göras först efter en samlad översyn av
sjömanslagen. En sådan översyn förekom i betänkandet (SOU 1991:103) En ny
sjömanslagstiftning. 1990 års sjömanslagsutredning lade där fram förslag till författ
ningsändringar, bl.a. avsedda att undanröja hindren för en ratifikation av konventionen
nr 166. ILO-kommitten fann i sitt yttrande över betänkandet att de föreslagna
lagändringarna tillgodosåg konventionens krav. Under förutsättning att förslagen
genomf'ördes tillstyrkte kommitten att konventionen nr 166 ratificerades. De hinder som
vid den tiden fanns i lagstiftningen för en ratificering av konventionen nr 166 kvarstår
dock ännu i dag, bortsett från en punkt om sjömans rätt till hemresa vid krigsrisk.
Kommitten skall enligt 2 § c förordningen (1977:987) med instruktion för ILO
kommitten med lämpliga tidsmellanrum behandla frågor om tillämpningen av icke
ratificerade konventioner i syfte att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att
främja deras genomförande och i förekommande fall deras ratificering. Kommitten
konstaterade att de bestämmelser i konventionen nr 166 som utgör ratifikationshinder i Sverige med största sannolikhet kommer att återfinnas i den nya
konsoliderade konventionen. Kommitten ansåg det angeläget Sverige kan leva upp
till det nya instrumentets bestämmelser och beslöt att hemställa att regeringen
överväger erforderliga ändringar av sjömanslagen för att undanröja kvarstående
hinder för en ratificering av konventionen nr 166 och därmed också ett hinder för
tillträde till det nya instrumentet.
3. Sveriges utvecklingssamarbete med ILO 2003-2006 - lägesinformation
I maj 2003 beslutade regeringen om en Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med ILO under perioden 2003-06. Vid sammanträdet 2005-02-25
delgavs kommitten en skrivelse 2005-01-03 från Sida till UD om uppföljning
av strategin och en skrivelse 2005-02-16 från Sida till ILO med bifogad PM
Establishing a Partnership between SIDA and the ILO.
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Elisabeth Lewin, chefför Enheten för multilateral samordning (MULTI) inom
Sida, redogjorde för det aktuella läget beträffande etablering av partnerskap
Sida-ILO inom utvecklingssamarbetet och utarbetande av programstöd.
Inom Internationella arbetsbyrån tas f.n. ett integrerat förslag fram under
ledning av Development Cooperation Department (CODEV). Förslaget
förutses presenteras för Sida inom kort.
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Sveriges politik för global utveckling (PGU), ILO:s egna prioriteringar för
tekniskt bistånd och den svenska !LO-strategin styr samarbetet. Det innebär att
- samarbetet skall ha ett tydligt fattigdomsfokus,
- prioriterade områden är
• Promotion ofRights at Work,
• Employment Creation, Global Employment Agenda, participation,
youth employment,
• Enhancement ofILO's research, statistical and analytical capability.
Som en första fas förutses ett ettårigt avtal (25 miljoner SEK), därefter ett avtal om
fyra år (2006-09) motsvarande ILO:s tvååriga program- och budgetperioder. När
ILO:s samlade förslag föreligger ämnar Sida delge ILO-kommitten det för
synpunkter. Sida genomför därefter en regelrätt beredning enligt vedertagna
principer. Elisabeth Lewin poängterade avslutningsvis att det är Sida som beslutar
om programmet, att avtalet sluts mellan Sida och ILO och att det är Sida som har
ansvaret för uppföljningen.
4. Övriga frågor
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Kommitten informerades om att Riksarkivet 2005-04-06 inspekterat arkivredo
visningen vid ILO-kommitten. Kommitten förelades att senast 2005-10-03
skriftligen redovisa att följande åtgärder vidtagits:
- Upprätta en arkivbeskrivning och en arkivförteckning enligt Riksarkivets före
skrifter RA-FS 1991:1 ändr. 1997:4 samt fatta tillämpningsbeslut enligt RA-FS
1991:6 ändr. 1997:6 om gallring av handlingar av tillflillig eller ringa betydelse.
Kommitten informerades om det slutliga programmet för det seminarium som
Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket i samarbete med ILO-kommitten arrangerar
den 28 april 2005 för att manifestera /LO World Day for Safety and Health at Work.
Kommitten informerades om att regeringen den 7 april 2005 beslutat tilläggsdirektiv (Dir. 2005:39) till utredningen om genomförande av EG:s direktiv om
offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(Dir. 2004:47). I det nya uppdraget ingår att studera förenligheten mellan ILO:s
konvention (nr 94) om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är
part och nämnda EG-direktiv. Dir. 2005:39 bifogas detta protokoll.
Kommitten beslöt att hålla vårens sista sammanträde onsdagen den 18 maj kl. 13.00.
Vid protokollet:
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