Agenda for møte i Faggruppen for Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i
matkjeden i VKM 24.06.04
Møtetid: kl 10.00 – 14.00
Sted: Marcus Thranes gt. 2, 4 etg.
Møteleder: Janneche U. Skåre

Saksnr Sak
Velkommen
1/04
2/04

Medlemmene presenterer seg
og sine forventninger til
arbeidet i VKM og
sekretariatet

3/04

Mandat, vedtekter og roller

Saksdokumenter/kommentarer

Notatene:
Mandat
Vedtekter

4/04

Status for komiteen og
sekretariatet

For øvrig vises det til
bakgrunnsdokumenter som vil bli
delt ut på møtet1
Notatene:
Prosessen så langt, status pr
24.5.04 og veien videre
Status sekretariatet pr. 24.5.04

5/04

Avgrensning av
saksområdet,
samarbeidsformer og
arbeidsmetoder

Referat fra møte i Hovedkomiteen i
VKM fredag 23. april 2004
Notatene:
Samarbeid mellom VKM,
Mattilsynet og FoU-miljøene
Forslag til rutiner og prinsipper for
samarbeid mellom
vitenskapskomiteen og sekretariatet
Commission regulation No
1304/2003 on the procedure
applied by the European Food
Safety Authority to requests for
scientific opinions referred to it
(gjelder samarbeid med
Mattilsynet)

Frist/oppfølging

Saksnr Sak
6/04/A Saker til behandling i
faggruppen

Miljøgifter

Naturlige toksiner
Medisinrester
6/04/B Nye satsningsområder

6/04/C Økonomi – forslag til
utredningsprosjekter 2004
Sommerberedskap/beredskap
7/04
8/04

Rutiner

Saksdokumenter/kommentarer
Frist/oppfølging
Kort gjennomgang av hvordan
forurensninger, naturlige toksiner
og medisinrester har blitt behandlet
tidligere.
- Risikovurdering av PBDE i
oppdrettsfisk (referat fra sak
oversendt Mattilsynet). Oppfølging
- PBDE i drikkevann rundt Mjøsa –
pågående sak
- Forslag til grenseverdier for
dioksinliknende PCB
- Vurdering av kostholdsråd i SørVaranger. Ny rapport.
Faggruppen bes komme med
forslag til
satsningsområder/prioriteringer
Faggruppen bes komme med
forslag

Utdrag fra Statens
personalhåndbok, Kap 12.15.2
Godtgjøring til leder, medlemmer
og sekretær i statlige utvalg.
MB 20.01.2003-7
Media handling guidelines for the
Scientific Committee and the
panels

9/04

Eventuelt

10/04

Fastsettelse av nye
møtedatoer

1

Deltagelse på ulike ekspertmøter i
EFSA.
Nordisk prosjekt dioksiner/PCB.

Lov 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov 1970-06-19 nr 69: Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)
Lov 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
Regulation No 178/2002 of the European Parliament and of the Council – EU Food Law
Alinorm 03/33A Report of the eighteenth session of the Codex Committee on General Principles, se s 10-42 og
appendix II og IV.
CX/GP 04/20/04 Proposed draft working principles for risk analysis for food safety

