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Arbetsmarknadsdepartementet

ESV:s rapport Regionala skyddsombud - Förslag till nya rutiner för
administration och redovisning av det statliga stödet till regional
skyddsombudsverksamhet (2009:27)
Genom remiss den 29 oktober 2009 (A2009/z948/ARM) har ILO
kommitten anmodats att yttra sig över Ekonomistyrningsverkets (ESV)
rapport Regionala skyddsombud - Förslag till nya rutiner för
administration och redovisning av det statliga stödet till regional
skyddsombudsverksamhet.
Rapporten finns i sin helhet på följande länk:
http://www.esv.se/download/18.16ca6o45123c8iara348ooo53/ESV+200927.pdf
Förslagens förhållande till !LO-konventioner
I rapporten finns inte något avsnitt som berör förslagens förhållande till
!LO-konventioner, vilket ILO-kommitten beklagar.
Specifik reglering om regionala skyddsombud finns inte i någon ILO
konvention ratificerad av Sverige. Det finns dock mer allmänt
orienterade bestämmelser som berör de aktuella förslagen.
Enligt ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö ska
varje medlemsstat utforma, tillämpa och med jämna mellanrum
revidera en enhetlig politik avseende säkerhet och hälsa på
arbetsplatsen och arbetsmiljön. Enligt konventionens artikel 6 ska den
nationella politiken ange de respektive uppgifter och förpliktelser i
fråga om arbetarskydd och arbetsmiljö som åvilar offentliga
myndigheter, arbetsgivare, arbetstagare och andra med hänsyn tagen
såväl till dessa förpliktelsers komplementära karaktär som till nationell
praxis och nationella förhållanden. Enligt artikel 7 ska vidare läget i
fråga om arbetsmiljö och arbetarskydd med lämpliga mellanrum ses
över för att bl. a. utveckla effektiva metoder för att lösa problem och
utvärdera resultat.
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Enligt artikel 3 i konvention nr 87 angående föreningsfrihet och skydd
för organisationsrätten ska arbetstagarorganisationer ha rätt att
organisera sin förvaltning och verksamhet samt fastställa
handlingsprogram. Offentliga myndigheter ska avhålla sig från varje
ingripande som begränsar denna rätt eller inverkar menligt på dess
lagenliga utövande.
De förslag som presenteras i ESV:s rapport bör vara förenliga med dessa
krav.

ILO-kommittens slutsats
ILO-kommitten gör bedömningen att förslagen inte står i strid med
någon !LO-konvention ratificerad av Sverige.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande
och ledamöterna Hult, Söderlöf, Beckman, Edström, Nygren och
Bengtsson samt ersättarna Eriksson och Kovar. Närvarande har varit
ersättarna Frank och Jonsson, adjungerade Hanna Schmidt, SKL,
Monica Eng Sjölund, Arbetsmarknadsdepartementet, sekreteraren
Hiljemark samt undertecknad sekreterare.
För ILO-kommitten
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