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1) Protokoll från den 24 januari 2010 (beslutspunkt)

Protokollet läggs till handlingarna.
2) Experter i ILO-kommittén för 2020-2021 (beslutspunkt)

Kommittén beslutar om experterna i kommittén för perioden fr.o.m.
2020-03-09 t.o.m. 31 december 2021. Experterna är Frida Öhlén,
Försäkringskassan, Elisabet Montgomery, Sida, Therese Andersson,
Sida, Emily Diab, Diskrimineringsombudsmannen, Mikael Hellgren,
Transportstyrelsen, Atosa Anvarizadeh, Pensionsmyndigheten,
Fredrik Karlman, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Anna
Nygård, Skolverket
3) Strategin för Sveriges samarbete med ILO (informationspunkt)

Thomas Janson informerar om regeringens strategi. Den aktuella
strategin har inför mötet skickats ut till ILO-kommittén. Eftersom
MOPAN- utvärderingen (Multilateral Organisation Performance
Assessment Network) som strategin baseras på inte är färdig förrän
under år 2021 är tanken att förlänga den nuvarande strategin fram till
den 31 december 2021. Under vår/höst 2021 kommer
Arbetsmarknadsdepartementet att samråda med ILO-kommittén
innan beslut om ny strategi fattas. Förutom strategin som sträcker sig
över flera år tas det årligen fram mer specifika handlingsplaner.
4) Handlingsplan för samarbete med ILO 2020 (informationspunkt)

Thomas Janson redogör kort för utkast till handlingsplan som
skickats ut inför mötet. Syftet är att inhämta kommitténs eventuella
synpunkter. Det är ett internt dokument med regeringskansliets
prioriteringar för arbetet.
Svenskt Näringsliv tidigare framfört synpunkter på arbetet med
Global Deal. SIDA har redan skickat inspel angående det politiska
biståndet.
Elise-Marie Donovan frågar om punkten ”Frågan om rättslig tolkning
av konventioner”. Thomas Jansson förklarar att punkten hör ihop
med diskussionen inom ILO 2015 om strejkrätten. Frågan om
tolkningen av konventioner handlar om sådan tolkning ska ske internt
i ILO eller hänföras till internationella domstolen i Haag. Man
beslutade att hantera detta internt. Diskussionen om olika tolkningar
är något som skulle ha tagits upp i ILO:s styrelse i mars i år. Detta
möte har dock avlysts på grund av coronaviruset.
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Det går ännu inte att säga om coronaviruset kommer att påverka årets
arbetskonferens. Schweiz har infört en begränsning på folksamlingar
på 1 000 personer, om detta ligger fast kan arbetskonferensen inte
hållas.
Eventuella vidare inspel på handlingsplanen kan mailas till Thomas
Janson.
5) Skrivelse till riksdagen om ILO:s hundraårsdeklaration (informationsoch diskussionspunkt)

Thomas Janson informerar om att det ska tas fram en skrivelse till
riksdagen med anledning av ILO:s hundraårsdeklaration. Skrivelsen
ska lämnas senast i september 2020. Ett arbete med detta pågår.
6) Yttrande angående konventionen om våld och trakasserier i arbetslivet
(beslutspunkt)

Victoria Dippel redogör kortfattat för förslaget till yttrande.
Konvention nr 190omfattar ett brett rättsområde. Yttrandet har
skickats ut till kommitténs ledamöter i två omgångar. En del
justeringar har gjorts, även i slutsatsen. Flera remissinstanser
problematiserar över hur man skulle kunna ratificera konventionen.
Bedömningen är att eventuella ratifikationshinder är svåra att
överblicka och kräver en mer noggrann analys.
Yttrandet ska lämnas in till Arbetsmarknadsdepartementet fredagen
den 13 mars. Med utgångspunkt i dagens diskussion kommer en ny
version att skickas ut. Fortsatt hantering efter mötet.
7) Världsarbetsmiljödagen 2020 (informationspunkt)

Barbro Köhler Krantz informerar om världsarbetsmiljödagen som
sedan 2003 infaller den 28 april varje år. I år kommer dagen att
uppmärksammas med ett halvdagsseminarium. Arbete med
programinnehåll pågår. Seminariet kommer att hållas hos TCO.
Inbjudan kommer att skickas ut i slutet av mars och läggas ut på
Arbetsmiljöverkets hemsida. Information om seminariet kommer
även att läggas ut på ILO-kommitténs hemsida. (Med anledning av
coronaviruset bestämdes senare att seminariet ställs in.)
8) Datum för konferensen i november (beslutspunkt)

Förslag på datum för ILO-kommitténs konferens för att uppmärksamma Sveriges hundraåriga medlemskap i ILO och lanseringen av
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antologin är den 17 november med den 24 november som
reservdatum. Konferensen avses pågå under en förmiddag och
förslaget är att den äger rum i Regeringskansliets lokaler i kvarteret
Lejonet. Per Ewaldsson informerade om att det nu finns skribenter
för alla planerade ämnen i antologin.
ILO-kommittén beslutar i enlighet med förslag.
9) Besök av vikarierande statssekreterare Linda Grape

Kommitténs ledamöter har i förväg fått lämna förslag till
diskussionspunkter. Statssekreteraren redogör med anledning av detta
allmänt för att ILO-arbetet är lika relevant idag som när
organisationen bildades. Ett ovärderligt forum globalt för att kunna
arbeta för goda villkor i arbetslivet.
Samtal förs om regeringens ambitioner med ILO-arbetet, en eventuell
ratifikation av ILO:s konvention (nr 190) om våld och trakasserier i
arbetslivet, sociala dialogen och frågan om minimilön samt frågan om
en god arbetsmiljö som grundläggande rättighet. Linda Grape lämnar
beskedet att regeringens utgångspunkt är att en god arbetsmiljö bör
erkännas som en grundläggande rättighet.
Statssekreteraren tillfrågades vidare om det finns några
ratificeringsplaner för ILO:s konvention (nr 169) om ursprungsfolk
och stamfolk i självstyrande länder. Beskedet som gavs är att
konventionen visserligen är föremål för många utredningar men att
någon ratificering inte finns på dagordningen just nu. Denna fråga
ligger dock under Kulturdepartementets ansvarsområde.
Statssekreteraren tillfrågades även om något ratificeringsarbete
angående ILO:s konvention (nr 94) angående arbetsklausuler i
kontrakt, däri offentlig myndighet är part, kommer att påbörjas.
Beskedet är att olika åtgärder redan vidtagits på området och att några
ytterligare inte är planerade i nuläget. Någon ratificering av
konventionen finns därför inte på dagordningen.
Slutligen ställdes frågan om regeringens ambitioner med den väntade
styrelseposten i ILO:s styrelse.
10) Övrigt

Hanna Svensson informerar om ILO-rapporten med enkät ”A
framework for quality apprenticeships” som skickats ut på remiss.
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Man kan besvara denna specifikt utifrån frågorna eller i mer generella
ordalag.
Thomas Jansson informerar om att det vid årets arbetskonferens
kommer att hållas en diskussion om livslångt lärande som säkerligen
kommer att påverka frågan om lärlingar som är planerad att diskuteras
vid nästa års arbetskonferens. Det är bra om vi så tidigt som möjligt
har specifika synpunkter i processen.
Sofie Lagerstedt som tar över som sekreterare när Hanna Svensson
slutar presenterar sig.
Nästa möte är den 11 maj.
Tillkommande information efter mötet:
Den slutliga versionen av yttrandet angående konvention nr 190 om
våld och trakasserier i arbetslivet, dagordningspunkt nr 6,
överenskoms efter mötet. Kommitténs slutsats blev i korthet att man
anser att det är eftersträvansvärt att Sverige ratificerar konventionen
men att de oklarheter som identifierats avseende instrumentets
överensstämmelse med svensk lagstiftning behöver analyserar närmare
innan ett slutligt ställningstagande om ratificering.
Arbetsgivarrepresentanterna i kommittén reserverade sig mot beslutet
och arbetstagarrepresentanterna lämnade ett särskilt yttrande.
ILO:s 109:e arbetskonferens kommer inte att äga rum under 2020.
Den är formellt uppskjuten och är planerad att istället äga rum under
2021.
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