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1) Beslut om ny expert för 2021 från Transportstyrelsen (beslutspunkt)

Kommittén beslutar att utse Fredrik Jonsson från Transportstyrelsen
som expert i kommittén. Fredrik, som är chef på sektionen för
sjövärdighet på sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen,
ersätter Siv Thorsköld.
2) Protokoll från den 17 maj 2021 (beslutspunkt)

Protokollet läggs till handlingarna.
3-4) Yttrande angående Ds 2021:16 Grundläggande omställnings- och
kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på
arbetsmarknaden samt yttrande angående Ds 2021:17 En reformerad
arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på
arbetsmarknaden (beslutspunkt)

Sofia Rasmusson redogör för förslagen till yttranden. En fråga som tas
upp till diskussion är vilken betydelse det har för de svenska ILOåtagandena att inte alla parter står bakom den partsöverenskommelse
som ligger till grund för förslaget till lagändringar.
LO, TCO och Saco utgår från att Regeringskansliet i sin fortsatta
beredning noga kommer att överväga hur förslaget i sin helhet
kommer att förhålla sig till de av Sverige ratificerade ILOkonventionerna.
Catharina Nordlander konstaterar att frågan kommer att hanteras i
det fortsatta beredningsarbetet.
Yttrandena beslutas efter vissa justeringar i de föreslagna texterna.
Sofia Rasmusson informerar också kort om förslagen i ytterligare en
departementspromemoria som kommittén inte har fått på remiss, Ds
2021:18 Omställningsstudiestöd - för flexibilitet,
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.
5) Information om översättning av ILO:s stadga (informationspunkt)

Emelie Barbou des Places informerar om att det har tagits fram en
inofficiell översättning till svenska av ILO:s stadga. Den kommer att
läggas upp på ILO-kommitténs hemsida. Kommittén får möjlighet att
lämna synpunkter på översättningen senast vid nästa möte den 18
oktober.
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Ola Brinnen, Svenskt Näringsliv är positiv till initiativet och
framhåller att det bör framgå att det inte är en officiell översättning
vid publicering på hemsidan samt att översättningen publiceras
tillsammans med den engelska versionen eller en länk till den.
6) Information från ILO:s styrelsemöte den 25 juni (informationspunkt)

Emelie Barbou des Places redogör för ILO:s styrelsemöte. Mötet var
konstituerande för styrelsen och Sverige valdes till ordförande för
perioden 2021–2022. Professor Petra Herzfeldt Olsson valdes in i
föreningsfrihetskommittén. Greg Vines, vice GD, informerade om
situationen i Myanmar. Styrelsen uttryckte återigen stor oro över
situationen och utvecklingen. Styrelsen beslutade också om format
och tidpunkt för extra intervjuer med kandidaterna till
generaldirektörsposten. Frågan om regler för interna kandidaters
ansökningar till GD-posten lyftes också. Då det inte fanns några
förslag på bordet om regler fattades inget beslut om sådana.
Ola Brinnen, Svenskt Näringsliv, informerar om att han träffat en av
GD-kandidaterna och frågar hur många kandidater det finns till GDtjänsten samt undrar om ILO-kommittén kommer vara involverad i
något svenskt arbete i denna fråga.
Oscar Ernerot, LO, undrar hur tidsplanen ser ut och om regeringen
träffat någon kandidat. Han upplyser även om att arbetstagarsidan tar
fram kriterier för vad de vill se hos en blivande GD.
Emelie Barbou des Places informerar om att det finns två officiella
kandidater i nuläget. Eftersom Sverige sitter i styrelsen under valet
röstar Sveriges regering i omröstningen. Arbetstagar- och
arbetsgivarsidorna röstar via sina respektive grupper i ILO. Frågan
bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen har haft besök
av en kandidat. ILO kommer att ha en inofficiell och en officiell
utfrågning innan beslut fattas den 25 mars 2022. Emelie håller
kommittén uppdaterad.
7) Information från ILO:s arbetskonferens 109:e session del 1
(informationspunkt)

Emelie Barbou des Places redogör för ILO:s arbetskonferens.
Konferensen hölls för första gången digitalt vilket fungerade
förhållandevis väl, dock försvårades samordningen mellan
kommittéerna. Sverige valdes in till styrelsen som ordinarie ledamot.
Konferensen präglades av militärkuppen i Myanmar. ILO:s
fullmaktskommitté beslöt i sin rapport att inte ackreditera Myanmar
till arbetskonferensen utan att invänta vägledning från FN:s
generalförsamling. Del två av arbetskonferensen genomförs den 25
november till 11 december 2021.
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Oscar Ernerot, LO, framhåller att den demokratiska processen blev
lidande av formatet men att resultatet ändå blev någorlunda bra.
Eventuellt kommer Sverige att ingå i ILO:s ackrediteringskommitté.
8) Övrigt
Per Ewaldsson inledde mötet med att informera att Emelie Barbou
des Places ersätter Thomas Jansson som ersättare för ledamot som
företräder regeringen.
Emelie Barbou des Places gav en statusuppdatering gällande
MOPAN-utvärderingen (Multilateral Organisation Performance
Assessment Network). Caroline Karlström Mitt informerade kort om
ILO-kommitténs bidrag till ILERA:s 19:e världskongress i Lund den
21 och 24 juni 2021.
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