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1) Protokoll från den 28 november 2016 (beslutspunkt)

Kommittén enas om två mindre justeringar i protokollet.
Mötesprotokollet läggs därefter till handlingarna.
2) Verksamhetsberättelse för 2016 (beslutspunkt)

Linnéa Blommé redogör kort för verksamhetsberättelsen. Kommittén
enas om en mindre justering i verksamhetsberättelsen och fastställer
därefter denna.
3) Arbetsplan våren 2017 (informations- och diskussionspunkt)

Linnéa Blommé har en genomgång av vårens arbete. Sekretariatet
kommer att skicka ut två remisser. Den ena handlar om ändringar av
2006 års Sjöarbetskonvention och den andra om upphävande av vissa
konventioner och rekommendationer.
Arbetstagarsidan föreslår att kommittén bjuder in statssekreterare
Irene Wennemo till ett kommande möte i vår.
Henning Envall från representationen i Genève har uttryckt önskemål
om att vara med på ett sammanträde via videokonferens.
4) Yttrande över betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare
på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) (beslutspunkt)

Linnéa Blommé redogör kortfattat för förslag till yttrande.
Företrädarna för regeringen respektive arbetstagarintresset ställer sig
bakom förslaget. Arbetsgivarledamöterna från Svenskt Näringsliv
återkommer per e-post med ett särskilt yttrande.
5) Yttrande över betänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot
människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU
2016:70) (beslutspunkt)

Linda Hiljemark går igenom förslag till yttrande. Med en mindre
ändring i förslaget enas kommittén om ett yttrande.
6) Arbetet med protokollet till ILO:s konvention (nr 29) om tvångsarbete
(informationspunkt)

Lina Feltwall redogör för innehållet i proposition 2016/17:93 om 2014
års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om
tvångsarbete.
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7) Aktuell ILO-information (informationspunkt)

Thomas Janson informerar bl.a. aktuella frågor på ILO:s styrelsemöte
samt om en enkät inför en europeisk konferens i Istanbul i oktober.
Det kommer att vara en konferens i Oslo 22-23 maj på temat Future
of Work med anledning av Norges ordförandeskap i Nordiska
ministerrådet som kommittén kommer att bli inbjuden till. ILO har
vidare bjudit in till en konferens i Genevé den 6-7/4 med anledning av
Future of Work.
8) ILO:s 100-årsjubileum (beslutspunkt)

Kommittén beslutar att man vill bidra till ett robotiseringsprojekt
som ordnas av bl.a. Arbetets museum.
Kommittén beslutar att man vill vara medarrangör vid en aktivitet
våren 2018 på temat Future of Work under Sveriges ordförandeskap i
Nordiska ministerrådet.
9) Världsarbetsmiljödagen för arbetsmiljö 2017 (informations- och
diskussionspunkt)

Linnéa Blommé m.fl. redogör kortfattat kring arbetet. Det har
diskuterats att ha ett frukostseminarium med en extern föreläsare. Det
har varit svårt att hitta mötestider och få deltagare på
planeringsmötena. Mot denna bakgrund diskuteras om kommittén
fortsatt bör arbeta med detta. Kommittén enas om att man vill
anordna ett seminarium 2017, samt vikten av att arbetet sker
trepartiskt.
10) Övrigt

Oscar Ernerot frågar hur arbetet fortskrider inom Regeringskansliet
med ILO:s konvention nr 189.
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 27 mars klockan 14.0016.00.
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