Protokoll
2020-01-24

Ledamöter

Närvarande

Per Ewaldsson
Catharina Nordlander
Barbro Köhler Krantz
Niklas Beckman
Amelie Berg
Anna Svanestrand
Oscar Ernerot
Tina Nordling
Elise-Marie Donovan

X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare
Thomas Janson
Peter Johansson
John Losenborg
Ola Brinnen
Patrik Karlsson
Jeanette Grenfors
Anders Jonsson
Sophie Silverryd
Anna Gustafsson

X

X
X
X

Sekretariatet
Hanna Svensson
Annette Elfborg
Claudia Jiménez Guala

Postadress
103 33 Stockholm
Besöksadress
Fredsgatan 8

X
X
X

Telefonväxel
08-405 10 00

E-post
a-ilo-kommitten@regeringskansliet.se

2

1) Protokoll från den 21 oktober 2019 (beslutspunkt)

Protokollet läggs till handlingarna.
2) Verksamhetsberättelse för 2019 (beslutspunkt)

Per Ewaldsson och Claudia Jiménez Guala informerar kort om
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen beslutas.
3) Experter till ILO-kommittén 2020-2021 (beslutspunkt)

Per Ewaldsson föreslår att man för den kommande tvåårsperioden ska
förordna experter från samma myndigheter som haft experter i
kommittén fram till årsskiftet med tillägg av experter från
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Skolverket.
De ämnen som kommer att diskuteras på ILO:s arbetskonferens 2020
är arbetslöshetsförsäkrings- och socialförsäkringsfrågor och på
konferensen 2021 livslångt lärande. Även nationellt pågående
utredningsarbete rörande arbetslöshetsförsäkring och
anställningsskydd kan motivera särskild expertis i kommittén.
Oscar Ernerot nämner att experterna ofta deltar i arbetskonferensen
och betonar att det är viktigt att rätt förutsättningar ges för
deltagande i förhandlingar. Thomas Janson beskriver
Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att förbereda de som ska
delta i förhandlingarna på konferensen.
Elise-Marie Donovan nämner att kommittén kan överväga att be även
Inspektionen för socialförsäkring att nominera en expert. Det
konstateras samtidigt att sådan expertis finns i kommittén.
Kommittén beslutar att begära att följande myndigheter nominerar
varsin expert att delta i kommitténs arbete: Försäkringskassan
Sida, Diskrimineringsombudsmannen, Transportstyrelsen,
Pensionsmyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Skolverket. Avsikten är att experterna kan delta från och med ILOkommitténs nästa möte.

4) Antologi med anledning av ILO:s 100-årsjubileum/Sveriges medlemskap
i ILO 100 år (informationspunkt)

Per Ewaldsson uppdaterade den lägesrapport som Petra Herzfelt
Olsson skickade ut innan jul. Skribenter är nu klara för alla tilltänkta
områden. En ändring i förhållande till lägesrapporten är att Martin
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Clemensson kommer att skriva avsnittet om det tekniska biståndet.
Det kommer att bedrivas ett arbete med texterna under våren och en
slutlig version kommer efter sommaren. Vi kommer att använda oss
av RK:s tryckeri med önskemål om att det ska vara hårda bokpärmar.
Diskussion om att under andra halvan av november bjuda in till ett
större seminarium i samband med lanseringen av antologin där
skribenterna medverkar med sikte på att nå ut till en bredare publik
som studenter och forskare. Det kom också upp förslag på att bjuda
in tidigare ledamöter i Svenska ILO-kommittén samt ILO:s
generaldirektör Guy Ryder.
Sekretariatet lämnar förslag på datum och plats nästa möte.

5) Per capsulam yttrande över Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid
införandet av utvecklingstid (Ds 2019:24) (informationspunkt)

Claudia Jimenez Guala informerar kort om det beslutade yttrandet.
6) Världsarbetsmiljödagen 2020 (informationspunkt)

Barbro Köhler Krantz informerar om världsmiljödagen som sedan
2003 infaller den 28 april. Det är ett tillfälle att uppmärksamma en
specifik arbetsmiljöfråga men även ett tillfälle då man hedrar de som
dött i arbetet. Arbetsmiljöverket och Svenska ILO-kommittén har
brukat uppmärksamma dagen med ett seminarium. Ett tänkbart ämne
för ett arrangemang 2020 diskuteras.
Det beslutas att tillsätta en arbetsgrupp för att bestämma innehåll
för ett seminarium med fokus på att försöka nå ut till en bredare
krets. Parterna ombedes att skicka in förslag på deltagare i
arbetsgruppen till sekretariatet senast under veckan efter
kommittémötet.
7) ILO-kommitténs remisshantering framgent – (diskussionspunkt)

Förslag och diskussion om att få remisser skickade till sig digitalt
framöver istället för att fortsätta skicka dem i pappersform. Även
förslag om att publicera ILO-remisserna på hemsidan så att man kan
ta del av remisser och remissvar fortlöpande.
Det överenskoms att elektroniska utskick av remisser ska göras till
respektive organisations epost med kopia till enskilda ledamöter. Det
överenskoms också att ambitionen ska vara att remisser och remissvar
läggs upp på hemsidan
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8) Besök av vikarierande statssekreterare Linda Grape

Linda Grape har tyvärr blivit sjuk och kommer istället till vårt nästa
möte den 9 mars.
9) Övrigt

Regeringens ILO-strategi/-handlingsplan:
Thomas Jansson informerar om den strategi och den handlingsplan
som departementet tar fram för ILO-arbetet. ILO-strategin styr
övergripande regeringens ILO-arbete. En handlingsplan ska nu tas
fram, detta görs varje år med utgångspunkt i strategin.
Handlingsplanen innehåller prioriteringar och aktuella händelser. Ett
utkast till handlingsplan kommer att presenteras på ILO-kommitténs
möte i mars. Thomas Jansson undrar om ILO-kommittén har några
inspel till handlingsplanen. Det är även möjligt att lämna dessa på
marsmötet.
Strategin löper fram till halvårsskiftet 2020, därefter bedöms Sverige
ha en styrelseplats i ILO:s styrelse och behöver då en ny strategi. En
utvärdering av ILO behövs inför detta. Den formella utvärderingen av
ILO görs ofta av MOPAN (Multilateral Organisation Performance
Assessment Network), ett internationellt nätverk som utvärderar
multilaterala organisationers utvecklingssamarbete.
Oscar Ernerot konstaterar att detta tangerar det man ville prata med
statssekreteraren om – regeringens ambitioner med ILO-arbetet.
Per Ewaldsson understryker betydelsen av att regeringens ILOstrategier och handlingsplaner diskuteras i ILO-kommittén.
Thomas Janson berättar att den kommande ILO-strategin kommer
utarbetas under nästa år. Ett underlag inför strategin kommer att vara
MOPAN-utvärderingen av ILO som färdigställs under 2021.
ILO:s styrelse väljs formellt på arbetskonferensen. Respektive grupp
utser sina ledamöter. De nordiska länderna brukar ha en ”nordisk”
ordinarie plats i styrelsen, platsen innehas för närvarande av Finland.
Enligt överenskommelse mellan de nordiska länderna roterar den
nordiska platsen och kommer enligt detta system innehas av Sverige
från halvårsskiftet 2020. Arbetsmarknadsdepartementet har inför
detta börjat ta fram prioriteringar för arbetet i styrelsen.
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År 2022 ska ILO:s styrelse välja en ny generaldirektör för ILO för en
femårsperiod.
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