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1) Protokoll från den 1 februari 2021 (beslutspunkt)

Protokollet läggs till handlingarna.
2) Yttrande per capsulam över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i
skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036) (informationspunkt)

Charlott Sjögren redogör kortfattat för det beslutade förslaget till
yttrande.
3)) Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om batterier
(M2020/01583) (beslutspunkt)

Caroline Karlström Mitt redogör kortfattat för förslaget till yttrande.
Kommittén beslutar om yttrandet efter ett tillägg från Svenskt
Näringsliv sist i slutsatsens första stycke.
4) Världsarbetsmiljödagen 2021 (diskussionspunkt)

Per Ewaldsson informerar om Världsarbetsmiljödagen.
Från regeringssidan har man kommit fram till att inte föreslå något
speciellt arrangemang med tanke på den rådande pandemin. Bra ändå
om dagen på något sätt uppmärksammas, t.ex. genom en debattartikel
som utgår från ILO:s huvudtema för dagen – att med anledning av
covid-19-pandemin uppmärksamma behovet av väl fungerande
arbetsmiljösystem och strategier. Den fackliga sidan underströk
vikten av något arrangemang för att uppmärksamma dagen.
Arbetsgivarsidan uppgav att det mot bakgrund av rådande situation
kommer att vara svårt att prioritera resurser för detta. Den fackliga
sidan går ev vidare med arrangemang och hoppas i så fall på
medverkan från övriga i ILO-kommittén. Slutsatsen är att
departementet snabbt tar fram ”stolpar” till ev uttalande för
cirkulation till kommittén för förankring och återkoppling.
5) Internationella arbetskonferensen 2021 (informationspunkt)

Thomas Janson informerar om konferensen som sköts upp förra året
kommer att bli av detta år och kommer att ske digitalt. Konferensen
sker med förberedande möten i mitten av maj, påbörjas formellt den 3
juni och kommer att löpa fram till slutet av juni. ILO:s styrelse ska
formellt fatta beslut om de ämnen som ska tas upp på dagordningen.
Diskussioner pågår gällande tre tekniska ärende som eventuellt
kommer att tas upp och det är livslångt lärande, ojämlikhet och socialt
skydd. Punkter som är beslutade är: Program och budget, GDrapport, länder som inte åberopar sina konventioner,
socioekonomiska effekter av Covid-19.
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Thomas skickar ut mer information till parterna när den formella
inbjudan gått ut.
6) Övrigt

Nästa möte är den 17 maj 10.00-12.00.
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