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1) Protokoll från den 17 oktober 2016 (beslutspunkt)

Kommittén har inga synpunkter. Mötesprotokollet läggs till
handlingarna.
2) Yttrande över betänkandet Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU
2016:50) (beslutspunkt)

Linnéa Blommé redogör kortfattat för förslaget till yttrande.
Kommittén beslutar enhälligt att ställa sig bakom förslaget till
yttrande.
3) Yttrande över betänkandet Villkor för intjänande och bevarande av
tjänstepension (SOU 2016:51) (beslutspunkt)

Linnéa Blommé redogör kortfattat för förslaget till yttrande.
Kommittén beslutar enhälligt att ställa sig bakom förslaget till
yttrande.
4) Yttrande över ILO:s rapport V(1) Employment and decent work for
peace and resilience: Revision of the Employment (Transition from War to
peace) Recommendation (No. 71) (beslutspunkt)

Angelica Kauntz redogör kortfattat för förslaget till yttrande.
Därefter redogör Tanja Olsson Blandy för sekretariatets förslag om
formuleringar rörande paragraf 13h. Sekretariatet föreslår att
kommittén ställer sig bakom arbetsbyråns bedömning att stryka
ordet ”lawfully”, men hade gärna sett att paragrafen förtydligas
rörande ”fundamental human rights”. Tanja ber att få återkomma med
ett förslag till skrivning rörande paragraf 13h.
Företrädarna för regeringen respektive arbetstagarintresset förklarar
att de godtar övriga förslaget till yttrande. Svenskt Näringsliv
förklarar att de avser inkomma med särskilt yttrande till förslaget.
Det beslutas att ett förslag till yttrande ska skickas till ledamöterna
för slutligt ställningstagande.
ILO-kommittén beslutar – efter att mötet avslutats – att avge
yttrande i enlighet med dokument som bifogas detta protokoll.
Företrädare för Svenskt Näringsliv har inkommit med särskilt
yttrande som inkluderats i det beslutade yttrandet.
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5) Information från ILO:s styrelsemöte (informations- och
diskussionspunkt)

Thomas Janson informerar om ILO:s senaste styrelsemöte. Thomas
meddelar att mötet var lugnt och att det hade ett bra samarbetsklimat.
Minnesanteckningar och beslutspunkter från mötet finns på ILO:s
hemsida.
Under mötet blev Guy Ryder omvald till generaldirektör för ILO.
Mötet diskuterade en strategisk plan och hur den strategiska planen
skulle kunna länkas ihop med verksamhetsplan och budget. Mötet
behandlade även några länderfall.
Diskussionerna om anständigt arbete i leverantörskedjor kom upp.
Det finns stora meningsskiljaktigheter mellan parterna. ILO:s kontor
ska ta fram en arbetsplan för hur frågan ska behandlas
fortsättningsvis. Styrelsemötet beslutade att frågan ska diskuteras på
ett par uppföljningsmöten, samt att det 2019 ska hållas en diskussion
huruvida det behövs en konvention för anständigt arbete i
leverantörskedjor.
6) Datum för vårens sammanträden (beslutspunkt)

Linnéa Blommé presenterar förslag för vårens sammanträden.
Förslaget på vårens sammanträden är 6 februari kl. 10-12 inklusive
lunch, 27 mars kl. 14-16 samt 15 maj kl. 14-16.
Kommittén beslutar om tider för vårens sammanträden enligt
förslaget.
7) Övrigt

Information angående yttrande om arbetstid vid inlandssjöfart
Linnéa Blommé informerar kommittén om att sekretariatet har fått
svar från ILO rörande frågan om tillämpliga konventioner rörande
arbetstid vad gäller inlandssjöfart (som diskuterades i anslutning till
yttrandet över promemorian Förslag till förordning om arbetstid vid
inlandssjöfart (N02016/05547/RS)). ILO instämde i sekretariatets
bedömning om att regler kring veckovila i ILO:s konvention nr 14 är
tillämpliga.
Världsarbetsmiljödagen
Linnéa Blommé påminner om att arbetsgivar- och
arbetstagarledamöterna åtagit sig att skicka in namn på personer till
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arbetsgruppen för Världsarbetsmiljödagen. TCO, LO och Svenskt
Näringsliv lämnar över namn vid sittande bord.
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 6 februari.

Vid protokollet:
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Angelica Kauntz
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