Svensk författningssamling

SFS 2002:714

Förordning
om ändring i förordningen (1977:987) med
instruktion för ILO-kommittén;

Utkom från trycket
den 17 september 2002

utfärdad den 5 september 2002.
Regeringen föreskriver att 2, 10 och 11 §§ förordningen (1977:987) med
instruktion för ILO-kommittén skall ha följande lydelse.

2 § Kommittén skall
a) utarbeta underlag för regeringens svar på frågeformulär rörande punkter på Internationella arbetskonferensens dagordning och för regeringens
kommentarer till förslag till texter som skall diskuteras av konferensen,
b) utarbeta underlag för regeringens förslag i samband med framläggandet
av konventioner och rekommendationer i enlighet med artikel 19 i ILO:s
stadga,
c) med lämpliga tidsmellanrum behandla frågor om tillämpningen av icke
ratificerade konventioner och av rekommendationer, som ännu inte har börjat tillämpas, i syfte att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att främja
deras genomförande och i förekommande fall deras ratificering,
d) behandla frågor som uppstår i samband med redogörelser som skall tillställas Internationella arbetsbyrån i enlighet med artikel 22 i ILO:s stadga,
e) behandla förslag om uppsägning av ratificerade konventioner,
f) i den omfattning kommittén finner det påkallat behandla frågor som
föranleds av andra inom ILO fattade beslut än sådana som rör utarbetande
eller tillämpning av konventioner och rekommendationer,
g) främja ökad kunskap om ILO och dess verksamhet, och
h) årligen till chefen för Näringsdepartementet avge en redogörelse för
hur de i ILO:s konvention nr 144 och rekommendation nr 152 avsedda förfarandena har fungerat.
10 § Kommittén har rätt att från verk och myndigheter få de upplysningar
och utlåtanden, som behövs för kommitténs verksamhet, samt att i särskilda
fall anlita experter. På begäran av kommittén skall Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) hålla kommittén informerad om förberedande, genomförande och utvärdering av insatser på det internationell utvecklingssamarbetets område, i vilka ILO och Sida medverkar.
11 §1 Hos kommittén skall det finnas en av chefen för Näringsdepartementet förordnad sekreterare och det biträde i övrigt som behövs.
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Senaste lydelse 1987:900.
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Denna förordning träder i kraft den 1 november 2002.
På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2002

