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1 . Betänkandet Bemanningsdirektivets genomförande i Svenic' (S()1,'
2011 :5) .

Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande .
Arbetsgivarsidan uppgav att de stödjer förslaget till yttrande men att
de vill göra ett tillägg till texten, se ILO-kornmittens yttrande 2/2011 .
ILO-kommitten beslöt att avge yttrande enligt följande . ILO+ kommitten välkomnar att det i utredningen görs en genomgång av
relevanta ILO-konventioner . Utredningen har dock inte tagit ställning till hur den föreslagna regleringen om rätten att vidta stridsåtgärder förhåller sig till ILO-konventionerna . ILO-kommitten gör bedömningen att berörda förslag i utredningen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige .
Arbetstagarsidan reserverade sig mot beslutet, se ILO-kommittens
yttrande 2/2011 .
2. Behandling av personuppgifter vid inspektionen för socialförsäkringen
m.m . (Ds 2011 :4)

Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande .
ILO-kommitten beslöt att avge yttrande enligt följande . ILOkommitten välkomnar att de av ILO framtagna riktlinjerna på området nämns . Eftersom det inte finns några ILO-konventioner som behandlar frågorna i promemorian så kan förslagen inte anses strida mot
Sveriges åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner .
3 . Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2011 .

Sekretariatet redogjorde kortfattat för den kommande konferensen
och uppgav att det är fullbokat men att det går att anmäla sig direkt
till undertecknad om man har missat detta .
4 . ILO :s styrelsemöte .

Christer Eriksson redogjorde för ILO :s styrelsemöte i Geneve som
ägde rum i mars 2011 . Rapporten från mötet kommer att skickas ut .
5. Ovrigt

Åsa Hågbäck och Christer Eriksson informerade om ett möte med
journalisten Bengt Rolfner angående en ev . hemsda/informationsinsats . En eventuell insats kommer först att stämmas av med politiska
ledningen och därefter med kommitten .
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