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1) Protokoll från den 11 maj 2020 (beslutspunkt)

Protokollet läggs till handlingarna.
2)
Förordnande
av
(informationspunkt)

ny

regeringsrepresentant

i

kommittén

Per Ewaldsson hälsar Anne-Sofie Daleng välkommen. Anne-Sofie är
senior analytiker på Arbetsmiljöverket och ersätter Barbro Köhler
Krantz som har gått i pension.
3) Per capsulam yttranden över betänkandet En sjukförsäkring anpassad
efter individen (SOU 2020:26) och utskottspromemorian Direktåtkomst för
Migrationsverket hos andra myndigheter (informationspunkt)

Claudia Jiménez Guala informerar kort om de beslutade yttrandena.
4) Yttrande över promemorian Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds
2020:14) (beslutspunkt)

Charlott Sjögren redogör för förslaget till yttrande.
Kommittén beslutar yttrandet enligt förslaget.
5) Yttrande över betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare
(SOU:2020.38) (beslutspunkt)

Claudia Jiménez Guala redogör för förslaget till yttrande.
Kommittén beslutar yttrandet enligt förslaget.
6) Yttrande över betänkandet Grundpension – några avslutande frågor
(SOU 2020:32) (beslutspunkt)

Charlott Sjögren redogör för förslaget till yttrande.
Kommittén beslutar yttrandet enligt förslaget.
Amelie Berg undrar om parterna kommer att involveras i regeringens
svar på den fråga som ILO:s expertkommitté ställt till Sverige
angående vilken pensionsålder som gäller för personer i betungande
eller ohälsosamma yrken. Frågan ska besvaras 2022 Thomas Janson
svarar att parterna som alltid kommer att ges möjlighet att lämna
synpunkter på utkast till rapportering till expertkommittén. Parterna
kommer också att få den slutliga rapporten i samband med att den
skickas in till ILO. Om regeringen trots parternas synpunkter inte
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inkluderar dessa i sin slutgiltiga rapportering har parterna dessutom
möjlighet att skicka in egna skrivelser med observationer.
7) Ekonomiskt bidrag till The 19th ILERA World Congress 2021
(beslutspunkt)

Claudia Jiménez Guala informerar om att ILO-kommittén har fått en
förfrågan om kommittén kan tänka sig att bidra med 100 000 kr till
ILERA:s kommande världskongress som 2021 ska arrangeras i
Sverige. Förfrågan om bidrag har även skickats till parterna.
ILO-kommittén diskuterar förutsättningarna för att kunna lämna ett
bidrag till kongressen och Claudia Jiménez Guala får i uppdrag att
undersöka möjligheterna att uppmärksamma ILO under kongressen.
Kommittén beslutar att man ser positivt på att det lämnas ett bidrag i
den av ILERA önskade storleksordningen.
8) Antologiseminariet (diskussionspunkt)

Petra Herzfeld Olsson deltar under denna punkt och ger en
lägesrapport om arbetet med antologin. Skribenterna har nu kommit
in med sina texter till de olika kapitlen, de är av hög kvalitét. Det
återstår att författa ett inledande förord innan texterna kan skickas till
grafisk formgivare.
Det bestäms att Per Ewaldsson skriver ett förslag till förord till
antologin som skickas till kommittén för synpunkter.
Regeringsrepresentanterna i kommittén föreslår att seminariet om
antologin den 17 november ska genomföras digitalt pga. corona-läget
och att kommitténs sekretariat ges i uppgift att förbereda detta.
Kommittén beslutar enligt förslaget. Elise-Marie Donovan ska
undersöka om seminariet kan hållas i TCO:s lokaler.
Kommittén diskuterar möjligheten att bjuda in alla som deltagit i
ILO-kommittén genom åren. Parterna kan bjuda in via sina
organisationer. Även Stockholms Universitets nätverk för
arbetsrättsjurister kan användas.
9) Övrigt

Inga övriga frågor diskuterades.
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