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Ordförande hälsande alla välkomna, särskilt Eva Oscarsson, Saco,
som är ny ersättare i ILO-kommitten .
1. ILO-kommittens verksamhetsberättelse 2011

Sekretariatet redogjorde kortfattat för verksamhetsberättelsen . Vissa
justeringar överenskoms varefter verksamhetsberättelsen antogs .
2. ILO-kommittens arbete under våren 2012

Ett utkast till arbetsplan delades ut . Arbetstagarrepresentanterna
framförde önskemål om att Arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare och rätts- och expeditionschef skulle delta vid ILOkommittens nästa sammanträde .
Christer Eriksson berättade om den kommande arbetskonferensen,
dagordningen är ännu inte fastställd .
Agneta Roström nämnde att hon kommer att delta i en aktivitet under
vecka 11 i Azerbajdzjan om ungdomsarbetslöshet . Arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer samt myndigheter och ungdomar kommer
att bjudas in.
Vårens sammanträdesdatum är 28 mars och 23 maj 2012 .
Eva Oscarsson framförde önskemål om att dagordning inför sammanträden ska vara mer utförlig, vilket sekretariatet tog till sig .
3. Experter

Diskussion fördes om huruvida fler fasta experter bör knytas till
kommitten eller om man bör adjungera fler experter vid behov .
Kommitten beslutade att föreslå Arbetsmarknadsdepartementet att
förordna experter från Sida, Försäkringskassan och Transportstyrelsen, samt återkomma med förslag om hur frågan om experter i övrigt
kan hanteras .
4. ILO:s konvention (nr 94) om arbetsklausuler ikontrakt där offentlig
myndighet är part. Frågan om svensk ratificering

Samuel Engblom uppgav att anledningen till att arbetstagarrepresentanterna vill ta upp frågan i kommitten igen är att det nu finns ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen med önskemål om en
svensk ratificering . Man vill diskutera frågan med statssekreterare och
eventuellt rätts- och expeditionschef .
Sekretariatet redogjorde kortfattat för svar på riksdagsfråga
2011/12 :211 som tidigare skickats ut till kommitten .
Ordföranden upplyste om att regeringen inte är bundna av riksdagens
tillkännagivanden.
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5. ILO :s konventioner (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och (nr 98) om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten i förhållande till Laval-domen.
Keth Thapper framförde kritik från arbetstagarrepresentanterna om hur regeringen hanterat LO/TCO :s klagomål mot Sverige angående Lex Laval .
Även denna fråga vill man diskutera med statssekreterare och rätts- och expeditionschef i kommitten .
Ordföranden informerade om att statssekreterare och rätts- och expeditionschef kommer att tillfrågas om de kan närvara vid nästa möte i kommitten . Dock är det tveksamt om ILO-kommitten är rätt forum att föra politiska diskussioner med företrädare för regeringen angående klagomål mot
Sverige .
6. Arbetet med regeringens tredje strategi för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Sverige
Anna-Karin Lindblom och Maria Jonten från enheten för diskrimineringsfrågor, Arbetsmarknadsdepartementet redogjorde för arbetet
med regeringens strategi för arbetet med de mänskliga rättigheterna i
Sverige . Kommittens ledamöter inbjöds att inkomma med synpunkter . Information och inbjudan lämnades till ett möte om främlingsfientlighet och intolerans den 14 mars 2012 .
Arbetstagarrepresentanterna ifrågasatte varför det samråd om mänskliga rättigheter i arbetslivet som tidigare aviserats hade tagits bort, varför arbetstagarrepresentanterna inte varit inbjudna till det samråd som
hållits om CSR och varför de inte fått återkoppling på synpunkter
som lämnats i september 2011 .
Arbetstagarrepresentanterna uppgav att de inte ser något behov av ett
särskild samråd om denna fråga .
Anna-Karin och Maria informerade om att man kommer att överväga
att ta upp frågan om ett samråd om mänskliga rättigheter i arbetslivet
igen och att de avser återkomma i frågan om vilka som blivit inbjudna
till samråd om CSR och varför .
7. Informationsinsats
Christer Eriksson informerade om Nordiska Ministerrådet 2013 .
Keth Thapper efterlyste informationsinsatser under 2012 i enlighet
med tidigare lämnade förslag .
Christer Eriksson åtog sig att återkomma angående detta vid nästa
möte .
Ordföranden informerade om att arbetet med hemsidan pågår och att
den bör vara färdig före sommaren . Mer information lämnas vid nästa
möte .
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8. Värdsdagen för arbetsmiljö den 27 april 2012
Sekretariatet informerade om att ILO-kommitten även i år kommer
att anordna ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket . Det
kommer att vara den 27 april eftersom den 28 april är en lördag i år .
Temat för i år kommer att vara hur man kan arbeta för att förbättra
arbetsmiljön i bemanningsbranschen .
Keth Thapper informerade om att det är 100 år sedan man började med
skyddsombud i Sverige . LO kommer att anordna en tyst minut för omkomna arbetstagare kl . 12 .00 den 27 april . Hon framförde också önskemål
om en tyst minut vid seminariet och att seminariet bör vara trepartiskt .
9 . Översättningen av ILO :s rapport IV (1) Decent work for domestic workers
Parterna framförde att översättningen är undermålig .
Ordföranden informerade om att översättningen kommer att gås igenom
och att sekretariatet återkommer avseende hanteringen av detta vid nästa
möte i kommitten .
10 . Övrigt
Keth Thapper efterlyste information om frågan avseende en utökad
ratifikation av ILO :s konvention (nr 111) om förbud mot diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning .
Sekretariatet upplyste om att kontakt kommer att tas med enheten för
diskrimineringsfrågor angående detta .
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