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1) Protokoll från den 18 maj 2016 (beslutspunkt)

Kommittén hade inga synpunkter. Mötesprotokollet läggs till
handlingarna.
2) ILO-kommitténs arbete under hösten 2016 (informations- och
diskussionspunkt)

Linnéa Blommé presenterar en arbetsplan för höstens arbete.
Kommittén hade inga synpunkter på planeringen.
Kommittén beslutar att förlänga remisstiden för ILO:s rapport
Employment and decent work for peace and resilience med 14 dagar.
3) Yttrande över betänkandet Arbetsklausuler och sociala hänsyn i
offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell
jämförelse (SOU 2016:15) (beslutspunkt)

Linnéa Blommé redogör för förslaget till yttrande.
Sveriges Kommuner och Landsting har skickat in sina synpunkter via
mail. Stefan Hult läser upp de inkomna synpunkterna.
Svenskt Näringsliv framför synpunkter på förslaget till yttrande.
Arbetstagarledamöterna föreslår en strykning i förslaget till yttrande.
Kommittén enas om att avge beslut i enlighet med förslaget till
yttrande.
Svenskt Näringsliv reserverar sig mot beslutet. Reservationen skickas
per e-post efter sammanträdet.
4) Yttrande över promemorian Förslag till förordning om arbetstid vid
inlandssjöfart (N02016/05547/RS) (beslutspunkt)

Linnéa Blommé redogör för ärendet. Sekretariatet har ställt en fråga
till ILO när det gäller tillämpligheten av ILO:s konvention nr 14 om
veckovila, och undrar om någon av ledamöterna i kommittén haft
diskussioner med sina medlemsorganisationer rörande detta.
Kommittén beslutar att sekretariatet cirkulerar ett förslag till yttrande
per e-post och att parterna ska återkomma med synpunkter via mail.
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5) Yttrande över ILO:s frågeformulär om upphävande av vissa
konventioner (beslutspunkt)

Angelica Kauntz redogör kortfattat för ärendet. ILO-kommittén enas
om att avge beslut i enlighet med förslaget till yttrande.
6) Information från arbetskonferensen m.m. (informations- och
diskussionspunkt)

Thomas Janson inleder med att tacka för ett gott samarbete under
arbetskonferensen. Därefter redogjorde Thomas för vad som skedde
under konferensen.
Arbetskonferensens tillämpningskommitté diskuterade
migrationsfrågor kopplat till arbete. Tillämpningskommittén tog upp
24 länderfall, varav fem var särskilt allvarliga.
Konferensen diskuterade även globala leverantörskedjor, revidering av
rekommendation 71 om övergång från krig till fred, samt utvärdering
om ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering
(Social Justice Declaration, SJD).
Arbetskonferensen tog två beslut om konventioner. Ett godkännande
av ändringar i sjöarbetskonventionen (2006) och antagande av
ändringar i bilagorna till konvention nr 185 om identitetshandlingar
för sjömän (2003, ändrad)
7) Övrigt

Världsarbetsmiljödagen
Barbro Köhler Krantz lyfter frågan om organisering inför Världsdagen
för arbetsmiljö den 28 april. Det beslutas att en arbetsgrupp ska
tillsättas. Linnéa Blommé kommer att kalla till ett första möte före jul.
Arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna ombeds att skicka in namn
på personer till arbetsgruppen.
Ordförande Stefan Hult framför att kommittén uppskattar allt arbete
som Arbetsmiljöverket gör med anledning av Världsdagen för
arbetsmiljö.
Projektbidrag inför ILO:s 100-års-jublieum
Thomas Janson nämner att möjligheten att bidra finansiellt till en
konferens med anledning av ILO:s 100-års-jubileium 2019 just nu
undersöks, och ber om att få återkomma närmare rörande detta.
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Konferens i Helsingfors
Thomas Janson, Oscar Ernerot och Hanna Marsk berättar om en
konferens i Helsingfors om framtidens arbete, digitalisering och
automatisering.
Ratificering av konventioner
Oscar Ernerot ställer en fråga hur det går med arbetet med
konvention nr 29 och nr 189. Thomas Janson meddelar att arbetet går
framåt.
Seminarium om informell ekonomi
Hanna Marsk vill informera kommittén om att SIDA kommer hålla
ett seminarium om informella ekonomin den 2 december.
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 28 november.
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