
 

  

Agenda 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 
og kosmetikk 

Dato: 23.10.14, kl. 10.00-15.00 
Sted: Hos VKM i Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, møterom 2. etasje 
Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

  

2 Godkjenning av møte-
innkallelse, dagsorden 
og protokoll fra forrige 
møte 

Agenda, møteinnkalling og protokoll 14-401-
4 

14-402-
3 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Orientering fra forrige møte i hovedkomiteen 25. september 
2014 (faggruppeleder) 

 

4 Møter o.a. av felles 
interesse 

  

5 Nytt fra sekretariatet Det arbeides med strategi for 2015-2018, kort orientering 

Selvinitiering av saker 

 

 

6 Nye møtedatoer Ta med kalender, dato for første møte i 2015 skal fastsettes  
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

7 Saker som skal 
behandles på møtet  

Andre stoffer fase 1. «Andre stoffer» er stoffer som har en 
ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er 
vitaminer og mineraler. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til 
kosttilskudd, men også i stor grad til sportsprodukter, 
energidrikker og andre næringsmidler for at de skal ha en 
positiv helseeffekt hos personen som inntar dem. Mattilsynet 
har laget en oversikt over «andre stoffer» som er på det norske 
markedet, og bedt VKMs sekretariat om å utarbeide en oversikt 
over risikovurderinger som er gjort av disse stoffene. 
Sekretariatet gir en kort orientering om status for denne 
rapporten og plan for ferdigstillelse.  

Andre stoffer fase 2.  

Mattilsynet ber VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det 
norske markedet ut i fra oppgitt bruksdose. Faggruppen 
arbeider med å finne en egnet form på disse risikovurderingene. 
Det har blitt gjort noen piloter siden forrige møte. Erfaringer fra 
arbeidet med disse diskuteres, og det legges en plan for 
arbeidet frem til neste møte i faggruppen.  

14-403-
2 

 

 

8 Eventuelt   
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