Protokoll
Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma,
matemballasje og kosmetikk
Dato: 16.02.18, kl. 09.00-15.00
Sted: Hos VKM, Sandakerveien 24, 1. etasje
Møteleder: Inger-Lise Steffensen

Deltakere
Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Ragna Bogen Hetland,
Trine Husøy, Jens Rohloff, Trude Wicklund.
Fra Mattilsynet: Hanne Marit Gran (under gjennomgangen av arbeidet med saken «Fareidentifisering
og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre»)
Fra VKMs sekretariat: Inger Therese Laugsand Lillegaard (under saken «Risikovurdering av BHT»),
Elin Lid (under diskusjonen rundt den åpne høringen av protokollen og informasjonen om VKMs
reviderte rutine for forfatterskap) og Gro Haarklou Mathisen.

1.

Konstituering av møtet

Faggruppens leder ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer,
aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Medlemmene fikk muntlig forespørsel
om habilitet, ingen hadde noe å melde.

2.
Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll
fra forrige møte
Innkallelse, dagsorden for møtet og protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.

3.

Referat fra møte i Hovedkomiteen 24. oktober

Faggruppeleder refererte fra møtet. Referat fra dette møtet sendes ut så snart det er klart.
Saker som ble behandlet:
• Selvinitiert vurdering av GMO og rester av plantevernmidler – hva finnes av data,
vedtak av mandat, diskusjon om prosjektgruppe og arbeidet fremover
• Mikroplast - diskusjon av mandat og skisse til uttalelse og veien frem til ferdigstilling

•

•
•

4.

Det ble orientert om at VKM har fått miljøoppdragene på permanent basis.
Miljødirektoratets evaluering av VKM ble presentert. Synergieffekter i VKM og for
oppdragsgiverne ble diskutert.
Det ble orientert om VKMs oppdaterte forfatterskapskriterier og status for VKMs
rapporter i Cristin
Det ble gitt en presentasjon av hva bærekraftige kostholdsråd er og hva som skjer på
dette området nasjonalt og internasjonalt.

Nytt fra sekretariatet

Vitenskapskomiteen oppnevnes for en 4-års periode. Sittende komite er oppnevnt for
perioden 2014-2018. Det skal arbeides med å få ut informasjon til aktuelle fagmiljøer i
januar og februar. Alle ble oppfordret til å spre denne informasjonen, og til å sende søknad
selv.
Det ble orientert om VKMs oppdaterte forfatterskapskriterier (ligger her) og status for VKMs
rapporter i Cristin.

5.

Saker

Faggruppen arbeider med tre prosjekter
•
•
•

Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre
Risikovurdering av BHT
Nytte-risikovurdering av solkrem

Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre
Utkastet til vurdering ble gjennomgått og diskutert.
Beslutning
Utkastet revideres ut i fra innspillene, og det ferdigstilles så i forkant av neste møte i
faggruppen. Deretter sendes det til refereer for innspill. Vurderingen planlegges publisert
første del av mai 2018.
Risikovurdering av BHT
Utkastet til protokoll ble gjennomgått.
Beslutning
Protokollen revideres etter innspillene, og et fullstendig utkast er klart til behandling på neste
møte i faggruppen. Faggruppen foreslår at protokollen publiseres straks den er godkjent.

Nytte-risikovurdering av solkrem – utarbeidelse av en protokoll
Det var hovedsakelig to punkter som ble diskutert på dette møtet. Det ene var
struktur/oppsett i protokollen, det andre var den åpne høringen av protokollen.
Beslutning
Protokollen revideres ut ifra innspillene og en fullstendig protokoll er klar til gjennomgang på
neste møte i faggruppen.
Når det gjelder høringen så jobber sekretariatet videre med å planlegge denne prosessen, og
så jobbes det videre med denne saken på neste møte i faggruppen.

6.

Møter o.a. av felles interesse

Dette punktet gikk ut.

7.

Møtedatoer for 2017

Doodle for to møter før sommeren sendes ut.

