Protokoll

Protokoll från sammanträde i svenska ILO-kommittén den 15 juni
2022
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1. Godkännande av dagordningen
Kommittén godkänner förslaget till dagordning.

2. Protokoll från den 4 april 2022
Protokollet läggs till handlingarna.

3. Information om avgivet remissyttrande
Cathrine Lilja Hansson informerar kort om det slutliga innehållet i
kommitténs yttrande avseende betänkandet Ett utökat skydd mot
diskriminering (SOU 2021:94). Yttrandet har hanterats per capsulam.

4. Remissyttrande: ILO:s konvention om våld och trakasserier i
arbetslivet (SOU 2021:86)
Sofia Rasmusson föredrar utskickat förslag till yttrande avseende
betänkandet ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
(SOU 2021:86).
Kommittén för en diskussion om yttrandet och enas om att
sekretariatet utifrån diskussionerna ska skicka ut ett nytt förslag för
slutliga synpunkter skriftligen.
5. Information om kommande ärende: Upphävande av
konvention och tillbakadragande av konventioner, protokoll
och rekommendationer på arbetskonferensen 2023
Charlott Sjögren informerar om det kommande ärendet Upphävande
av konvention och tillbakadragande av konventioner, protokoll och
rekommendationer på arbetskonferensen 2023 och att det kommer att
remitteras till vissa myndigheter och arbetsmarknadens parter och
behandlas på ett kommande möte med ILO-kommittén. Svar ska
lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 20 november
2022.

Kommittén beslutar att flytta höstens möte den 17 oktober till den 8
november kl. 14–16 för att remissinstanser och kommittén ska få
bättre tid att hantera ärendet.
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6. Sveriges utvecklingssamarbete med ILO
Therese Andersson, expert i kommittén från SIDA, informerar om
Sveriges utvecklingssamarbete med ILO.
7. Information om Internationella arbetskonferensens 110:e
session
Emelie Barbou des Places informerar om Internationella
arbetskonferensens 110:e session.
Hon informerar bland annat om att det påbörjade arbetet med en
rekommendation om lärlingsutbildning kommer att fortsätta nästa år,
samt att ett nytt ämne; anständigt arbete i den sociala ekonomin, har
tagits upp och därutöver att arbetsmiljö antagits som en femte
grundläggande princip och rättighet (konventionerna 155 och 187).

8. Information om regeringens kommande rapportering om
tillämpningen av ratificerade ILO-konventioner
Emelie Barbou des Places informerar att regeringen i höst ska
rapportera till ILO om tillämpningen av nio ratificerade konventioner.
Rapporteringsplikten baseras på artikel 22 i ILO:s stadga enligt vilken
en medlemsstat förbinder sig att med jämna mellanrum leverera
rapporter om tillämpningen av ratificerade konventioner.
Arbetsmarknadens parter kommer att beredas möjlighet att lämna
synpunkter på rapporten innan den överlämnas.

9. Information om inkomna remisser och andra ärenden för
hantering av kommittén under hösten
Helle Ellehöj informerar att utöver det kommande ärendet
Upphävande av konvention och tillbakadragande av konventioner,
protokoll och rekommendationer på arbetskonferensen 2023 som
behandlats under dagordningspunkt 5, har betänkandet Rätt och
rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8) remitterats till kommittén
och ska besvaras senast den 23 september 2022.
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10. Höstens möten
Cathrine Lilja Hansson tar upp frågan om när höstens möten bäst bör
förläggas.
Kommittén beslutar att höstens möten ska äga rum enligt nedan och
att det tidigare planerade mötet den 17 oktober ställs in.
Måndagen den 19 september kl. 14 – 16
Tisdagen den 8 november kl. 14 –16
Måndagen den 5 december kl. 14 – 16.

11. Övrigt
Information om Arbetsmiljöverkets deltagande i ett projekt i
Qatar
Ann Sofie Daleng informerar om Arbetsmiljöverkets medverkan i maj
2022 i ett projekt i Qatar inom ramen för samförståndsavtalet mellan
Sverige, ILO och Qatar avseende jämställdhet. Temat var kvinnors
arbetsmiljö.
Fortsatta mötesformer
Cathrine Lilja Hansson tar upp frågan om fortsatta mötesformer i
kommittén. Efter diskussioner enas kommittén om att det är att
föredra att hålla mötena i kommittén fysiskt, men att det även ska
finnas en möjlighet att delta digitalt.

Vid protokollet

Justeras

Helle Ellehöj

Cathrine Lilja Hansson

