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1) Protokoll från den 19 mars 2018 (beslutspunkt)

Protokollet läggs till handlingarna.
2) Yttrande angående SOU 2018:24 Tid för utveckling (beslutspunkt)

Hanna Svensson redogör för förslag till yttrande. Yttrandet beslutas.
3) Rapport från ILO:s arbetskonferens (informationspunkt)

Thomas Janson informerar om ILO:s arbetskonferens i maj-juni, där
flera av kommitténs medlemmar deltog. Den viktigaste frågan gällde
förstaårsdiskussionen om ett nytt ILO-instrument beträffande våld
och trakasserier i arbetslivet. Arbetsmarknadsdepartementet har i dag
skickat en remiss till kommittén avseende rapporten Ending violence
and harassment in the world of work. Arbetskonferensen beslutade
också om förändringar av 2006 års sjöarbetskonvention och om
upphävande av vissa konventioner. Ämnen inför nästa års
arbetskonferens kommer att diskuteras på styrelsemötet i oktober.
Elise-Marie Donovan uttrycker farhågor utifrån att vissa länder valde
att lämna förhandlingarna om våld och trakasserier i arbetslivet, och
den snäva tidsramen på konferensen för att förhandla fram ett nytt
ILO-instrument. Niklas Beckman uppger att det gärna får lämnas
information om vilka ämnen som blir aktuella på nästa års
arbetskonferens så fort sådan finns.
4) Höstens mötesdatum

Höstens mötesdatum fastställs till
- 24/9,
- 5/11 och
- 10/12.
Det noteras att remissen avseende Ds 2018:28, Förlängt
anställningsskydd till 69 år, ska behandlas på mötet i september, och
att remissen avseende rapporten Ending violence and harassment in
the world of work ska behandlas på mötet i november.
5) Övrigt

Per Ewaldsson hälsar Sophie Silverryd välkommen som ny ersättare i
kommittén. Linnéa Blommé, som inledningsvis kommer att förordnas
som sekreterare vid sidan av Helle Ellehöj, hälsas välkommen tillbaka.
Elise-Marie Donovan tar upp frågan om att i kommittén anordna
något med anledning av ILO:s 100 årsjubileum nästa år. Det
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konstateras att det finns ett sådant intresse från arbetstagarsidan.
Niklas Beckman uppger att Svenskt Näringsliv inte avser att engagera
sig i detta. Frågan diskuteras och Per Ewaldsson uppger avslutningsvis
att kommittén får återkomma till frågan.
Elise-Marie Donovan berättar om det seminarium som arrangerades
av arbetstagarsidan i april i år med anledning av
världsarbetsmiljödagen.
Per Ewaldsson redogör för sekretariatets arbete med att upphandla en
tjänst för att få hemsidan i fungerande skick. Förhoppningen är att
detta snart ska kunna slutföras och arbetet med att uppdatera
hemsidan påbörjas.
Med anledning av att frågan kom upp på mötet i mars 2018 redogör
Hanna Svensson för hur reservationer behandlats i yttrandena sedan
2016, då ordningen enligt det PM om reservationer och särskilda
yttranden som behandlades på mötet den 27 januari 2016 började
gälla. Hon föreslår att kommittén även fortsättningsvis tillämpar nu
rådande ordning (se exempelvis yttrandet avseende Översynen av
stödet för yrkesintroduktionsanställningar, dnr 85/2017). Frågan
diskuteras, främst utifrån frågan om organisationstillhörighet, och
sekretariatet åtar sig att fundera vidare och återkomma.
Sammanträdet avslutas.
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