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1) Protokoll från den 27 augusti 2018 (beslutspunkt)

Protokollet läggs till handlingarna.
2) Yttrande angående Ds 2018:28, Förlängt anställningsskydd till 69 år
(beslutspunkt)

Hanna Svensson redogör för förslag till yttrande. Yttrandet beslutas.
Det antecknas att arbetsgivarrepresentanterna från Svenskt Näringsliv
reserverar sig mot beslutet, och att arbetstagarrepresentanterna
lämnar ett särskilt yttrande.
3) Övrigt

Per Ewaldsson redogör för hur sekretariatet anser att särskilda
yttranden och reservationer bör antecknas enligt följande.
- Som deltagande i beslutet antecknas även ledamöter och, i
förekommande fall, ersättare som reserverar sig mot beslutet.
- Det anges i beslutet när arbetsgivarrepresentanterna eller
arbetstagarrepresentanterna reserverar sig eller lämnar ett särskilt
yttrande. Om det inte är fråga om representanter från samtliga
organisationer på respektive sida anges dessutom vilken eller vilka av
organisationerna det gäller (exempelvis arbetsgivarrepresentanterna
från Svenskt Näringsliv reserverar sig mot beslutet).
- Motsvarande sätt att beskriva vilka som står bakom en reservation
eller ett särskilt yttrande används i rubriken till bilagan (exempelvis
Reservation från arbetsgivarrepresentanterna från Svenskt Näringsliv). I
löptexten anges vilka organisationer som står bakom.
Det framförs önskemål om att få del av detta i en PM.
Thomas Janson redogör för innehållet i ett brev från ILO:s
generaldirektör Guy Ryder som inkommit till
Arbetsmarknadsdepartementet. Det handlar bl.a. om initiativet
angående framtidens arbete, och firandet av ILO:s 100-årsjubileum.
Oscar Ernerot uppger att det från arbetstagarsidan finns ett intresse
av att anordna ett event i samband med nästa års arbetskonferens på
temat sådant som är unikt och viktigt för svenska förhållanden. Han
informerar vidare om att LO fått en fråga om att bidra till en
utställning i ILO-byggnaden om historiska artefakter.
Per Ewaldsson informerar om att Malin Skäringer och Martin
Lindeblad begärt sitt entledigande, och att ett arbete med att förordna
deras efterträdare pågår.
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Thomas Janson informerar om det pågående arbetet i ILO:s Standards
Review Mechanism, där nyligen konventioner har gåtts igenom på
bl.a. områden som handlar om gruvverksamhet och
arbetsmarknadsstatistik. Det kommer i en rapport att föreslås att fyra
föråldrade konventioner ska upphävas och ytterligare ett antal
uppdateras, vilket kan ske tidigast på arbetskonferensen 2021. Detta
är ett viktigt arbete för att ILO ska fortsätta vara relevant.
Hanna Marsk informerar om Sidas årsmöte med ILO om det globala
stödet till ILO:s utvecklingssamarbete som nyligen ägt rum, där bl.a.
den svenska ILO-strategin från oktober 2017 presenterats, Global
deal diskuterats och Sidas globala stöd till ILO följts upp.
Per Ewaldsson informerar om att det inkommit en remiss till
kommittén om Genomförande av student- och forskardirektivet.
Per Ewaldsson informerar om att webbyrån Whitespace kontrakterats
för att uppdatera hemsidan och att arbetet kommer att inledas inom
kort.
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