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1. Yttrande angående Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SO U
2011 :52) .
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande .
Kommitten beslöt avge yttrande enligt följande . ILO-kommitten gör
bedömningen att förslagen i utredningen inte står i strid med Sveriges
åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige .
2. Yttrande angående Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda - Rätt
till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011 :54) .

Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande, den fråga
som framförts skriftligen av LO och det skriftliga svar som skickats
ut från sekretariatet samt föreslog ett tillägg till texten under förslagens förhållande till ILO-konventioner . Diskussion fördes om detta
och om likabehandlingsprincipen .
Kommitten bes'_ 't avge -y~. . rande enligt följande . ILO-kommitten delar utredningens bedömning och finner att förslagen inte står i strid
med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av
Sverige .
3. ILO-kommittens verksamhet hösten 2011
Sekretariatet redogjorde för förslaget till arbetsplan, som delades ut .
LO framförde att samtliga parter bör få inbjudan till den årliga avstämningen av partnerskapet mellan ILO och Sverige . Vissa justeringar överenskoms och att arbetsplanen skulle skickas ut elektroniskt .
4. Informationsinsats
Christer Eriksson redogjorde för det diskussionsunderlag som tidigare skickats ut . Diskussion fördes varefter kommitten kom överens om
att en hemsida bör upprättas samt att Christer skulle återkomma med
ett mer detaljerat förslag till aktivitet i anslutning till det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2013 .
5. Världsdagen förarbetsmiljö 2012
Kommitten enades om att anordna ett seminarium tillsammans med
Arbetsmiljöverket även 2012 . Kontaktpersoner är följande . Christina
Järnstedt, LO, Barbro Köhler-Krantz, AV, Jana Fromm, TCO, Eva
Kovar, Svenskt Näringsliv . Sammankallande är Asa Rågbäck .
6. Övrigt
Frägan om arvode togs upp eftersom det förekommit vissa problem
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