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Deltakere:

Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Aksel Bernhoft, 
Åshild Krogdahl, Jørgen Lassen, Audun Nerland, Bjørn Næss, Inger-Lise Steffensen, Leif 
Sundheim, Ole Torrissen, Olav Østerås, Torsten Källqvist (for Line Sverdrup), Wenche 
Frølich (for Margaretha Haugen), Helle K. Knutsen (for Janneche U. Skåre). 

Forfall: Augustine Arukwe, Margaretha Haugen, Line Sverdrup, Janneche Utne Skåre  

Fra Mattilsynet: Åse Fulke 

Fra sekretariatet til VKM: Kirstin Færden, Tron Øystein Gifstad, Arne Mikalsen, Danica 
Grahek-Ogden, Edel Holene, Ingfrid Slaatto Næss (fra kl 1130), Bente Mangschou, Elin 
Thingnæs Lid, Lise Engerud, Terje Haraldsen, Inger Therese Laugsand Lillegaard, Marie
Louise Wiborg (ref.) 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leder av Hovedkomiteen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet. Første del av møtet 
var et vanlig møte i Hovedkomiteen, mens andre del var avsatt til et seminar om dyrevelferd, 
utarbeidet av Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

Ingen medlemmer erklærte seg inhabile i sakene som skulle behandles på møtet. 

2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent. 

Protokollen fra forrige møte ble ikke gjennomgått i detalj, men enkelte spørsmål ble oppklart.  

3 Saker som skal behandles på møtet 

Marine oljer, del 1: Risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i 
fiskeoljer (08/504) 
På sist møte i juni vedtok Hovedkomiteen at deler av ”Risikovurdering av nedbrytningsstoffer 
og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer”, samt konklusjoner og sammendrag skulle sendes på en 
siste elektronisk høring med formål om endelig godkjenning. Nytt utkast ble i september 

Protokoll

Fra møte i Hovedkomiteen  

Dato: 20.9.11, kl. 10-16 
Sted: UMB, Ås 
Møteleder: Jan Alexander 
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sendt til medlemmene med to ukers høringsfrist. Erfaringsmessig er konklusjoner enklest å 
ferdigstille i fellesskap og konklusjonene skulle derfor gjennomgås for siste gang på møtet. 

Hovedkomiteens medlemmer gjennomgikk utkast til konklusjoner på møtet.  

Vedtak:
Sekretariatet fikk i oppgave å innarbeide de siste innspillene fra Hovedkomiteen. Nytt utkast 
til konklusjoner og sammendrag skulle sendes for en elektronisk godkjenning til medlemmene 
før publisering. Vurderingen skal etter planen publiseres i oktober. 

Supplering av medlemmer til VKM (11/009)
VKM har i dag 90 medlemmer fordelt på en hovedkomité og ni faggrupper. Medlemmene er 
vitenskapelige eksperter innen ett eller flere av komiteens fagområder. Dagens komité ble 
utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 med tre års virketid. Etter ett års virke har 
det vist seg å være behov for supplerende kompetanse i enkelte faggrupper.  

Sekretariatet foreslår at det i forbindelse med supplering ikke gjøres endringer i dokumentene 
knyttet til VKMs vedtekter og dokumentet om vitenskapskomiteens faggrupper og deres 
oppgaver da disse var oppe til behandling i Hovedkomiteen i forkant av reoppnevningen i 
2010.  Når det gjelder utlysning, vil sekretariatet støtte seg til VKMs vedtatte 
kommunikasjonsstrategi.  

Det er ikke til å komme fra at arbeidet i VKM kan være tidkrevende. Mange av ekspertene er 
meget travle og tiden strekker selvfølgelig ikke alltid til. Sekretariatet erfarer at det for øvrig 
er helt nødvendig at medlemmene som blir oppnevnt har tid og mulighet til å prioritere 
arbeid i VKM, spesielt med tanke på skrivearbeid samt lesing og kommentering av 
dokumenter. I tillegg ser sekretariatet nødvendigheten av at ekspertene har god rolleforståelse. 
Sekretariatet ønsker derfor å vektlegge dette i søknadsskjemaet for suppleringen, samt at det 
poengteres at dette er blant kriteriene som sekretariatet bruker i sin innstilling til HOD.

Sekretariatet ba Hovedkomiteen diskutere om det er behov for å gjøre endringer i 
sammensetningen av noen av faggruppene og hvilken kompetanse som mangler innenfor de 
ulike faggruppene. Videre ble Hovedkomiteen bedt om å vurdere sekretariatets 
fremgangsmåte når det gjelder supplering av VKM. 

I forbindelse med diskusjonen tok enkelte medlemmer opp at det kan være problematisk å få 
aksept for å bruke tid til VKM-arbeid hos arbeidsgiver. Dette gjelder primært eksperter som 
ikke er tilknyttet instituttsektoren.     

Vedtak:
Hovedkomiteen ga sin tilslutning til sekretariatets fremgangsmåte når det gjelder supplering 
av eksperter til VKM.   

I Faggruppen for GMO vil det i løpet av oktober foregå en egen diskusjon om 
kompetansebehov. VKMs øvrige faggruppeledere fikk frist til 15. oktober med å melde inn 
kompetansebehov i faggruppene.  Sekretariatet vil starte prosessen med utlysning av eksperter 
så snart diskusjonen om kompetansebehov er ferdigbehandlet i faggruppene.
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Sekretariatet fikk i oppgave å ta opp med Helse- og omsorgsdepartementet problemer enkelte 
eksperter har til å kunne avsette tid til VKM-arbeid der denne type arbeid ikke anses som 
viktig av arbeidsgiver.  

Utarbeidelse av ny strategi for VKM for perioden 2012-2015 (11/010)
VKMs strategiplan gjelder til 2011. Hovedkomiteen må derfor utarbeide en ny strategiplan 
for neste periode. Ny strategi bør vedtas av Hovedkomiteen på det første møte i 2012.  

I forkant av møtet var nåværende strategi sendt ut med møtepapirene, samt at det fra 
sekretariatets side var foreslått at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan være med å 
utarbeide et forslag til ny strategi. Hovedkomiteens medlemmer var i forkant av møtet bedt 
om å vurdere om de kunne tenke seg å delta i arbeidsgruppen. 

Hovedkomiteens medlemmer diskuterte dagens strategiplan og kom med innspill på hvordan 
ny strategiplan kan utarbeides. Komiteen kom også frem til at VKMs oppdragsgivere burde 
høres i denne saken.

Vedtak:
Hovedkomiteen satte ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til strategiplan. 
Første utkast skal foreligge før det neste møtet i Hovedkomiteen.  

4 Nytt fra sekretariatet 

Roller og ansvar i VKMs prosjekter 
Koordinator for Hovedkomiteen ga en kort presentasjon av hvordan sekretariatet tenker seg å 
jobbe fremover med fokus på prosjektstyring. Alle ansatte i sekretariatet var i august på 
prosjektlederkurs og erfaringer fra dette vil bli brukt aktivt videre. Sekretariatet har også i 
2011 jobbet med å samle og revidere interne rutiner. Målet med prosjektstyring i sekretariatet 
er at det skal bli enklere å gjennomføre risikovurderinger til avtalt tid og at det skal bli 
tydeligere hva som kreves av ekspertene i VKM. Hovedkomiteens medlemmer ga uttrykk for 
at tydeligere prosjektstyring i sekretariatet vil lette hverdagen til travle eksperter.  

Åpent seminar om GMO 
VKM skal arrangere seminar om risikovurdering av genmodifiserte organismer 31. oktober 
2011 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Seminaret er gratis og åpent for alle. Norske 
og internasjonale foredragsholdere vil fortelle om regelverk og risikovurderinger på GMO-
området internasjonalt, i EU og i Norge. Leder av Hovedkomiteen skal lede møtet. Alle 
VKMs medlemmer har fått invitasjon til å delta på seminaret.  

Kurs i benchmark-modellering
VKM skal arrangere et kurs for sine medlemmer i benchmark-modellering tirsdag 10. januar 
2012. Egen e-post vil bli sendt til aktuelle medlemmer. 

5 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt. 



 Vitenskapskomiteen for mattrygghet 11/002-3-endelig 

4

6 Nye møtedatoer 

Møtedatoer for 2011: 

! 17. november, kl 10-16.30 med påfølgende julemiddag rett etter møtet   

7 Seminar om dyrevelferd 

Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd hadde tidligere i år fått en forespørsel fra 
Hovedkomiteen om å lage et eget seminar om dyrevelferd for Hovedkomiteens medlemmer. 
Knut E. Bøe, medlem av Faggruppe 8 har hatt hovedansvar for seminaret. Disse temaene fikk 
Hovedkomiteen presentert:    

! Dyrevelferdsbegrepet, Inger Lise Andersen, IHA/UMB 
! Dyrevelferd i norsk pelsdyrproduksjon, Anne Lene Hovland, IHA/UMB 
! Utfordringer for dyrevelferd i løsdriftsfjøs for melkeku, Olav Østerås, Tine 
! Utfordringer for dyrevelferd i norsk svineproduksjon, Inger Lise Andersen, IHA/UMB 
! Dyrevelferd og transport, Ola Nafstad, Animalia 
! Sau og geit – dyrevelferd i vinterperioden, Knut E. Bøe, IHA/UMB 
! Omvisning i pelsdyrgården på UMB 

Hovedkomiteens leder takket foredragsholderne for et spennende og godt seminar. Det er 
nyttig for VKM at ekspertene av og til kommer seg ut av kontorene sine for å få et innblikk i 
andres hverdag og fagområder. 


