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ILO:s rapport IV (1) Promotional framework for occupational safety and
health

Genom remiss den 5 september 2005 (N2005/698 l/ARM) har !LO-kommitten
anmodats yttra sig över ILO:s rapport IV (1) Promotional framework for
occupational safety and health med förslag till konventions- och
rekommendationstexter. Kommitten har i sin tur remitterat ärendet till
Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet, Svenskt Näringsliv, Sveriges
Kommuner och Landsting, Landsorganisationen i Sverige (LO),
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Sveriges Akademikers
Centralorganisation (SACO. En sammanställning över remissyttrandena
bifogas.
Allmänna kommentarer
Med ledning av konferensdiskussionerna i juni 2005 (Provisional Record 18
och 24) har Internationella arbetsbyrån i rubricerade rapport lagt fram förslag
till konventions- och rekommendationstexter om ett ramverk för främjande av
säkerhet och hälsa i arbetslivet. ILO-kommitten finner att de föreliggande
textförslagen stämmer väl överens med de av Internationella arbetskonferensen
antagna slutsatserna och att de sålunda utgör "a satisfactory basis for
discussion by the Conference at its 95th Session".
ILO-kommitten noterar att en majoritet i konferensens utskott för Promotional
framework for occupational safety and health varit för en konvention och en
rekommendation. En sådan uppläggning förordades av arbetstagar
representanterna i !LO-kommitten medan regerings- och arbetsgivar
representanterna inför förstaårsbehandlingen av ämnet tillstyrkte att det nya
instrumentet skulle utformas som en deklaration (!LO-kommittens yttrande
2004-10-19, dnr 8/2004). Vad gäller innehållet i de nu föreslagna texterna
finner kommitten att konventionen med vidhäng�nde rekommendation kan bli
ett viktigt instrument för att åstadkomma ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete
i ILO:s medlemsländer och internationellt.
Kommentarer till föreslagen konventionstext
Instrumentens titel/benämning
!LO-kommitten tillstyrker Arbetsbyråns förslag.
Preambeln
ILO-kommitten har inga invändningar mot Arbetsbyråns förslag.
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Artikel 3. 2.
ILO-kommitten föredrar formuleringen "in consultation with the most
representative organizations of employers and workers" framför formuleringen
"on a tripartite basis".
Artikel 4. 2. (a)
Arbetsbyråns förslag att använda den standardformulering som är bruklig i
!LO-instrument "laws and regulations, or collective agreements or any other
relevant instruments" tillstyrks.
Artikel 5. 2. (a)
Kommitten föreslår ett tillägg: "contribute to the protection of workers by
e/iminating or minimizing work-related hazards".
Artikel 5. 2 (d)
Kommitten föreslår ett tillägg: "2. The national programme shall:
(d) include targets and, where appropriate, indicators of progress; and"
Motivering till ändringsförslaget: Ett alltför strikt, generellt krav på indikatorer
kan leda till att nya risker - där vetenskapligt underlag eller relevant statistik
saknas - undantas från nationella program med motiveringen att indikatorer
inte är möjliga att fastställa.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande,
ledamöterna Delang, Rudeberg, Edström och Jonsson samt ersättaren Eriksson.
Närvarande har varit ersättarna Norin och Johansson, experterna Edehorn och
Remahl och, adjungerad, Tomas Bern, N ARM, samt undertecknad
sekreterare.
Till yttrandet fogas ledamöterna Edströms och Jonssons avvikande mening.
Till denna anslöt sig även ersättaren Johansson.
För ILO-kommitten
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