Vitenskapskomiteen for mattrygghet

14/002-2-endelig

Protokoll
Fra møte i Hovedkomiteen

Dato:
Sted:
Møteleder:

10. mars 2014, kl. 09:30 – 18:00
Gjestehuset Lovisenberg
Jan Alexander

Deltakere:
Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Åshild Andreassen,
Augustine Arukwe, Aksel Bernhoft, Margaretha Haugen, Åshild Krogdahl, Jørgen Lassen, Bjørn
Næss, Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen, Leif Sundheim, Torsten Källquist (for Line
Sverdrup), Olav Østerås.
Frafall: Line Sverdrup, Ole Torrissen
Fra faggrupper i VKM: Knut E. Bøe
Fra Mattilsynet: Kirstin Færden

Fra sekretariatet til VKM: Lars E. Hanssen, Bente Mangschou, Inger Therese Laugsand
Lillegaard, Gro Mathisen, Danica Grahek-Ogden, Astrid Bjerkås, Juliana Irina Spies
Perminow, Ingfrid Slaatto Næss, Edgar Rivedal, Marie Louise Wiborg (ref.)
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Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder av Hovedkomiteen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet. Ingen medlemmer
erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i sakene som skulle behandles.
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Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent. Protokoll fra 10. februar 2014 ble gjennomgått
og godkjent på møtet.
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Salterstatteren kaliumklorid (12/008)

Arbeidet med denne nytte-risikovurderingen er fordelt på tre faggrupper i VKM:
 Faggruppen for hygiene og smittestoffer (Faggruppe 1) har ansvar for det
mikrobiologiske spørsmålet (del II av rapporten).
 Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4)
har ansvar for å vurdere risiko ved økt inntak av kalium fra mat. De er spesielt bedt
om å se på sårbare grupper (del I av rapporten).
 Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) har
ansvar for nyttevurdering av økt kaliuminntak (del I av rapporten)
På møtet ble nytte-delen og risikodelen gjennomgått, samt siste endringer som var gjort i
besvarelsen av de mikrobiologiske spørsmålene beskrevet.
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Vedtak:
Hovedkomiteen godkjente uttalelsen om nytte-risikovurdering av kaliumklorid med de
enderinger som kom frem på møtet.
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Kommunikasjonsstrategi (13/013)

VKMs kommunikasjonssjef gjennomgikk forslag til «Kommunikasjonsstrategi for VKM i
perioden 2014-2018 – eksternkommunikasjon»
Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står
derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon er ett av de tre elementene i
risikoanalysen (risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon), og VKM skal
følge den statlige kommunikasjonspolitikken. Både risikoanalysen og den statlige
kommunikasjonspolitikken stiller krav til åpenhet, proaktiv informasjonsformidling og dialog.
Kommunikasjonsstrategien for 2014-2018 bygger videre på kommunikasjonsstrategien for
2011-2013, inkludert strategien for sosiale medier.
I utkast til kommunikasjonsstrategi for de neste fire årene foreslås det at VKM arbeider for å
nå bedre ut til målgruppene, ha mer tilpasset informasjon og å utvikle dialog med
målgruppene. På denne måten får målgruppene bedre kjennskap til arbeidet vårt, og VKM får
tilbakemeldinger som bidrar til å utvikle oss som organisasjon.
Vedtak:
Hovedkomiteen ga sin tilslutning til utkast til «Kommunikasjonsstrategi for VKM i perioden
2014-2018 – ekstern kommunikasjon» med de kommentarene som kom frem på møtet.
Endelig kommunikasjonsstrategi vil bli publisert på www.vkm.no
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Økologisk produksjon og økologisk produsert mat (11/007)

VKM har mottatt en bestilling fra Mattilsynet der de ber om en vurdering av kunnskap om
økologisk produksjon og økologisk produsert mat. Mattilsynet har funnet det hensiktsmessig å
dele vurderingen, og dermed også spørsmålene i bestillingen i tre hovedgrupper. VKM har
delt opp arbeidet i fem deler:
1. Plantehelse - planteproduksjon (Faggruppen for Plantehelse (Faggruppe 9))
2. Dyrehelse - dyrevelferd og fôr (Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (Faggruppe 8))
3. Human helse - næringsstoffer og fremmedstoffer (Faggruppe 7)
4. Human helse - hygiene og smittestoffer (Faggruppen for hygiene og smittestoffer
(Faggruppe 1))
5. Human helse – plantevernmidler (Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2))
Behandling av saken på møtet:
Del 1: Plantehelse – planteproduksjon. Leder av faggruppe 9 presenterte de siste endringene i
dokumentet samt tok imot og diskuterte innspillene fra to refereer fra Hovedkomiteen.
Del 2: Dyrehelse – dyrevelferd og fôr. Leder av prosjektgruppen gjennomgikk rapporten samt
tok imot og diskuterte innspillene fra to refereer fra Hovedkomiteen.
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Del 3: Human helse – næringsstoffer og fremmedstoffer. Leder av Faggruppe 7 orienterte om
status for arbeidet samt tok imot og diskuterte innspillene fra to refereer fra Hovedkomiteen.
Del 4: Human helse - hygiene og smittestoffer er godtkjent på tidligere møte og ble derfor
ikke behandlet.
Del 5: Human helse - plantevernmidler. Koordinator for arbeidet i sekretariatet orienterte om
status for arbeidet samt tok imot og diskuterte innspillene fra to refereer fra Hovedkomiteen.
Felles uttalelse fra Hovedkomiteen: Leder og koordinator av Hovedkomiteen orienterte om
status for en felles oppsummering og konklusjon for de 5 delrapportene (11/007)
Vedtak:
Hovedkomiteen godkjenner utkast til kunnskapsoppsummering av:


Del 1- plantehelse og planteproduksjon med de endringer som kom frem på møtet

I hovedsak slutter Hovedkomiteen seg til utkast til kunnskapsoppsummeringer av:




Del 2: dyrehelse – dyrevelferd og fôr med de endringer som kom frem på møtet
Del 3: human helse – næringsstoffer og fremmedstoffer med de endringer som kom
frem på møtet
Del 5: human helse – plantevernmidler med de endringer som kom frem på møtet.

Endringsforslag som kom frem på møtet skal rettes opp til neste møtet. Vesentlige endringer i
revidert utkast til del 2, del 3 og del 5 skal kort gjennomgås på møtet 20. mars før delrapportene sendes for elektronisk godkjenning av Hovedkomiteen:
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Forskning og kunnskapshull (13/010)

På møtet i Hovedkomiteen 9. desember besluttet vi å lage en samlet rapport fra perioden
2010-2014 der VKM synliggjør viktige kunnskapshull. Det ble sendt ut en e-post til alle
faggruppelederne med frist i slutten av januar med å komme med faggruppens innspill på
behov om:



Forskningsbehov
Kartleggings- og overvåkningsdata

Sekretariatet mottok mange innspill fra faggruppelederne. Innspillene var av varierende
detaljeringsnivå, og Hovedkomiteens medlemmer ble bedt om å komme med innspill på
hvordan forslagene kan samles i overordnede titler.
Målet med rapporten må være å få frem det aller viktigste og på en form som gjør at
virkemiddelapparatet, f eks Norges forskningsråd, finner rapporten lesbar, relevant og
interessant.
På møtet ble rapporten lagt frem og diskutert.
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Vedtak:
Et medlem av Hovedkomiteen fikk i oppgave å revidere rapportutkastet i henhold til innspill
som kom frem på møtet. Revidert versjon skal sendes alle medlemmene for kommentering og
endelig godkjennelse. Endelig rapport skal være klar til VKMs 10-års jubileum 20. mars.
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Forfatterskap og kreditering i VKMs risikovurderinger (13/011)

På sist møtet diskuterte Hovedkomiteens medlemmer kriterier for forfatterskap og faglig
ansvar for VKMs uttalelser. Vedtaket fra møtet var at sekretariatet skulle ta inn innspill fra
medlemmene i Hovedkomiteen inn i det videre arbeidet med å lage retningslinjer for hvordan
arbeid i VKM skal krediteres og synliggjøres, inkludert oppsett av VKMs uttalelser,
synliggjøring av bidragene til eksperter og sekretariatsansatte, og hvordan VKMs uttalelser
skal siteres. I revidert forslag som ble fremlagt på møtet er det tatt hensyn til følgende
momenter: uttalelsene fra faggruppene og Hovedkomiteen utgår i VKMs navn, det skal være
åpenhet om hvilke eksperter som har deltatt i prosjektgruppen, de som har utarbeidet utkast til
uttalelse og medlemmer av faggruppe/Hovedkomite som har vurdert og vedtatt den endelige
uttalelsen.
Følgende dokumenter var sendt ut i forkant av møtet:
1) 13-011-1-rev 2- utkast-kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser
Viktige momenter innarbeidet i forslaget er:
 Alle uttalelser fra VKM kan synliggjøre forfattere av et utkast (draft) til uttalelse, både
eksperter og sekretariatansatte.
 VKMs vurderinger utgår fra VKM og skal derfor siteres med VKM og årstall først
(forfatterne av forslag til uttalelse skal ikke stå i siteringer av VKM-arbeid).
2) 13-011-2-Kriterier for forfatterskap for abstracts-postere-artikler
Kriteriene omtaler hvordan forfatterskap og godkjenning av publikasjoner basert på
VKMs uttalelser (postere, abstract, artikler etc) skal være.
Vedtak:
Hovedkomiteen støtter sekretariatet forslag til kriterier for forfatterskap og faglig ansvar for
VKMs uttalelser.
Hovedkomiteen støtter sekretariatets forslag til kriteriene for forfatterskap på
Abstracts/postere/artikler basert på VKMs uttalelser.
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Rutiner for saksgang i VKM og oppstart av ny komité (14/004)

Sekretariatet gjennomgikk kort om status for arbeidet med oppnevning av ny komite for neste
periode samt hvordan sekretariatet jobber med overgang til ny komité:


Oppstartsseminar 16. juni
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– Markere ny start og ny giv
– Gjennomgang av «rutine-håndbok», roller og ansvar
– Faggruppene skal konstituere seg og diskutert nye saker
Ingen vanlige møter i ny komité før etter oppstartsseminaret
Noen saker blir forsinket: oppdatering av fisk, to dyrevelferdsaker
Andre pågående saker som er snart ferdig vil bli avsluttet i sittende komité

Vedtak:
Hovedkomiteen tok orienteringen fra sekretariatet til etterretning.
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Nye møtedatoer for 2014





Møte 20. mars 930-1200, Voksenåsen
Jubileumsseminar 20. mars 2014, Voksenåsen
Oppstartsseminar ny komité 16. juni
Jubileumskonferanse 17. juni

10 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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