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1. Protokoll från den 27 januari 2016 (Stefan) – beslutspunkt
Inga synpunkter. Mötesprotokollet läggs till handlingarna.
2. Ny sekreterare i ILO-kommittén (Stefan) – informationspunkt
Stefan meddelar att ILO-kommittén har fått en ny huvudsekreterare,
Hedvig Forsselius. Hon efterträder Anne-Sofie Daleng.
3. Beslut om nya experter för de kommande två åren (Stefan) –
beslutspunkt
Stefan redogör för de förslag på experter som inkommit från de fem
tillfrågade myndigheterna. ILO-kommittén beslutar att förordna
följande personer att för perioden 2016-2017 biträda ILO-kommittén
som experter:
 Hanna Marsk Sandin, Sida
 Fredrik Jonsson, Transportsstyrelsen
 Jan Inge Samuelsson Apelgren, Försäkringskassan
 Annika Höög, Diskrimineringsombudsmannen
 Atosa Anvarizadeh, Pensionsmyndigheten
4. Yttrande över utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och
arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Malin) – beslutspunkt
Malin redogör kortfattat för förslag till yttrande över utkast till
lagrådsremiss. Både arbetsgivarrepresentanterna och
arbetstagarrepresentanterna redogör för sina synpunkter. Det beslutas
att ett reviderat förslag till yttrande ska skickas till ledamöterna efter
mötet för slutligt ställningstagande.
Därefter beslutar ILO-kommittén – efter viss skriftväxling – att avge
yttrande i enlighet med det dokument som bifogas detta protokoll.
Ledamöterna från Svenskt Näringsliv förklarar att de reserverar sig i
enlighet med den reservation som framgår i slutet av yttrandet.
5. Klagomål mot Sverige angående konvention nr 98 (Thomas) –
informationspunkt
Thomas redogör för att det kommit in ett klagomål från en
fackförening, som organiserar EU-tjänstemän, gällande 27 av EU:s
medlemsländer där det hävdas att länderna bryter mot konvention nr
98. Frågan kommer att tas upp i ILOs styrelse för beslut om huruvida
det ska inledas ett formellt ärende.
6. Information om att ILO ser över vissa konventioner (Thomas) –
informationspunkt
Thomas redogör för att det kommer att ske en översyn över de
konventioner som beslutades mellan 1985–2000 (det gäller totalt ett
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100-tal konventioner). ILO kommer att se över hur uppdaterade
dessa är. En arbetsgrupp för arbetet har utsetts.
7. Övrigt
Parterna för arbetstagarna har tidigare skickat ett brev till
arbetsmarknadsministern angående ratificering av protokollet om
tvångsarbete. De har ännu inte fått någon återkoppling. Thomas
Janson åtar sig att undersöka saken.
Nästa möte är den 6 april.
Vid protokollet:
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