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1 . Yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet vid utstationering
samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (Ds 2011 :22) .
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande . Arbetstagarsidan framförde de synpunkter som tidigare lämnats skriftligt .
ILO-kommitten beslöt att avge yttrande enligt följande . När det gäller förslagen om anmälningsskyldighet och kontaktperson välkomnar
ILO-kommitten att det i promemorian görs en genomgång och analys
av förslagen i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt
ratificerade ILO-konventioner . ILO-kommitten gör bedömningen att
förslagen i promemorian inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige .
Arbetstagarsidan reserverade sig mot beslutet, se ILO-kommittens
yttrande 09/2011 .
2 . Yttrande över utredningen En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner (SOU 2011 :57) .
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande och besvarade frågan som framförts skriftligen av LO enligt följande . 2 § 2
st. i lagen (1990 :409) om företagshemligheter anger vad som inte är
ett obehörigt angrepp på företagshemligheter . Förutom att avslöja en
företagshemlighet som skäligen kan misstänkas utgöra brott på vilket
fängelse kan följa, innefattar bestämmelsen även "annat som kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse" .
Artikel 5 c) i ILO :s konvention (nr 158) förutsätter inte att en straffsanktion finns . Arbetsgivarsidan föreslog en ändring av en felskrivning i texten i förslaget till yttrande .
Kommitten beslöt avge yttrande enligt följande . ILO-kommitten välkomnar att det i utredningen görs en genomgång och analys av förslagen i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner . ILO-kommitten gör bedömningen att berörda förslag i utredningen inte står i strid med Sveriges åtaganden
enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige .
3. Yttrande över ILO report IV (1) om Social protection f loors for social
justice and faz'rglobalization.
Diskussion fördes om vissa punkter i frågeformuläret . ILOkommitten beslutade att lämna yttrande i enlighet med sekretariatets
förslag .
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5. Nominering av ledamöter och ersättare för perioden 2012-2013
Sekretariatet informerade om att en skrivelse kommer att skickas ut
med anmodan till organisationerna att nominera ledamöter och ersättare för kommande period .
6.Iinformationsinsats
Christer Eriksson uppmanade kommitten att komma in med förslag
på tänkbara ämnen för aktivitet i anslutning till det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2013 . LO åtog sig att inkomma
med förslag skriftligt till nästa möte . Sekretariatet informerade om att
man kommer att köpa in tjänsten för att bygga upp en hemsida .
4. Partnerskapet mellan ILO och Sverige
Ulf Källstig och Margaretha Sundgren från Sida informerade om Sidas
verksamhet och det partnerskapsavtal som ingåtts mellan Sverige och
ILO genom Sida och som gäller 2009 - 2013 .

Sekretariatet informerade om att kontakt tagits med Utrikesdepartementet angående den fråga som inkommit från Lars Bengtsson rörande framtagande av en ny standard, ISO Human Resource Management . Frågan kommer att besvaras per e-post till samtliga i Kommitten .
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