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1) Presentationsrunda

Närvarande personer presenterar sig.
2) Protokoll från den 13 december 2021

Protokollet läggs till handlingarna efter en justering under punkt fyra.
3) ILO-kommitténs verksamhetsberättelse för 2021

Cathrine Lilja Hansson föredrar verksamhetsberättelsen i
sammandrag. Ingen i kommittén har några synpunkter på innehållet.
Kommittén uttalar att den inte anser att det är nödvändigt att i
verksamhetsberättelsen ange när beslut om den fattats, då detta
framgår av kommitténs protokoll. Mot denna bakgrund beslutar
kommittén att i verksamhetsberättelse för 2021 inte ange vilket datum
som kommittén beslutat om densamma
Kommittén godkänner verksamhetsberättelsen.
Efter förslag från Oscar Ernerot ges sekretariatet i uppgift att inför
nästa verksamhetsberättelse se över möjligheterna att uppdatera dess
grafiska utformning.
4) Experter i kommittén för 2022 – 2023

Nya experter ska utses för perioden 2022 - 2023.
Cathrine Lilja Hansson informerar att experter under föregående
period var utsedda efter förslag från Försäkringskassan, Sida,
Diskrimineringsombudsmannen, Transportstyrelsen,
Pensionsmyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
samt Skolverket.
Kommittén beslutar att ge sekretariatet i uppdrag att be samma
myndigheter om att nominera kandidater på experter till kommittén
för åren 2022 och 2023.
5) Eventuellt uppmärksammande av världsarbetsmiljödagen den 28 april
2022

Cathrine Lilja Hansson undersöker om det finns intresse av att
uppmärksamma världsarbetsmiljödagen från kommitténs sida.
Kommittén beslutar att inte initiera någon aktivitet med anledning av
världsarbetsmiljödagen våren 2022.
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På Cathrine Lilja Hanssons föreslag beslutas att frågan om kommittén
ska uppmärksamma världsarbetsmiljödagen våren 2023 sätts upp på
dagordningen för ett kommittémöte under hösten 2022, så att det ges
tillräckligt med tid för förberedelser.
6) Vårens möten i kommittén

Cathrine Lilja Hansson föreslår följande datum för kommittémöten
under våren:
- 4 april kl 10-12, med efterföljande lunch i gästmatsalen.
- 23 maj kl 14-16.
Kommittén beslutar att hålla möten dessa dagar och tider.
7) Utkast till strategi för Sveriges samarbete med Internationella
arbetsorganisationen 2022 - 2025

Emelie Barbou des Places informerar övergripande om innehållet i
utkastet till regeringens strategi för Sveriges samarbete med
Internationella arbetsorganisationen 2022 – 2025 och ber om
eventuella synpunkter från arbetsmarknadens parter. Hon uppger att
förslaget bygger på den inriktning som behandlades vid ILOkommitténs senaste sammanträde.
Flera av de närvarande uppger att de tycker att förslaget är bra och
ingen har några invändningar den förslagna strategin.
8) Information om ILO:s 343:e styrelsemöte i mars 2022 och om val till
ny generaldirektör

Emelie Barbou des Places informerar om ILO:s nästa styrelsemöte
som kommer att hållas i mars. Hon uppger följande. En dagordning
för mötet finns tillgänglig på ILO:s hemsida. Vid styrelsemötet ska
bl.a. en ny generaldirektör utses, som ska tillträda i oktober i år. Det
finns fem kandidater till posten. Vid styrelsemötet ska vidare agendan,
formatet och datum för ILC i sommar diskuteras.
Gällande ILC uppger Ola Brinnen att det för Svenskt Näringslivs del
kan bli problematiskt med bemanningen vid arbetskonferensen om
den hålls i mitten av juli, som föreslagits. Svenskt Näringsliv föreslår
att konferensen ställs in tills pandemin är över alternativt att den hålls
senare under hösten. Emelie Barbou des Places informerar att frågan
om datum för konferensen har lyfts inom ILO och att organisationen
ska återkomma med besked.
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9) Inkomna remisser

Helle informerar om att kommittén fått en remiss som ska besvaras
senast den 10 maj: Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU
2021:94).
Kommittén beslutar på förslag av Cathrine Lilja Hansson att den
hanteras per capsulam.
10) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Justeras:

Helle Ellehöj

Cathrine Lilja Hansson

