
Protokoll fra møte i Hovedkomiteen 5. februar 2009 Dok.nr. 09/002-1 
 

I Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM 

 torsdag 5. februar 2009 kl 1130-1600  
Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Espen Rimstad, Torsten 
Källqvist (for Line Sverdrup), Knut Berdal, Jan Alexander, Janneche Utne Skåre, Marit 
Aursand, Leif Sundheim, Helle Margrete Meltzer, Margaretha Haugen, Wenche Farstad, 
Helge Klungland, 

Forfall:, Øyvind Lie, Ørjan Olsvik 

Fra sekretariatet til VKM: Kirstin Færden, Knut Albert Solem, Anne Finstad, Arne Mikalsen, 
Tor Øystein Fotland, Marie Louise Wiborg, Tron Øystein Gifstad, Lise Engerud, og Danica 
Grahek-Ogden (ref.) 

Andre: Bjørn Gondrosen (Mattilsynet) 

Sak 01/09 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, 
oppfølgingssaker) 
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Ingen av medlemmene meldte seg inhabile til 
noen av sakene på dagsordenen. Protokoll fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.  

Oppfølging fra forrige møte: 

Sak 23/08 Spørsmål 2 fra FG3 – Vurdering av behov for felles retningslinjer for 
dissenser    
På forrige møte ble det bestemt at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Bjørn Næss, 
Wenche Farstad og Leif Sundheim fra Hovedkomiteen, som med bistand fra Sekretariatet fikk 
i oppgave å lage et notat om forhold rundt meningsforskjeller i risikovurderinger og å vurdere 
behov for felles retningslinjer for ”dissenser” i VKM. Det er viktig å synliggjøre faglig 
begrunnete konklusjoner dersom slike fremkommer i faggruppenes/Hovedkomiteens 
risikovurderinger. Arbeidssituasjonen ved risikovurderinger i FG3 skulle brukes som ”case”. 
Bjørn Næss orienterte om framgang i arbeidet. Sak 23/08 gis ny tittel som anses mer 
dekkende: Rutiner for håndtering av dissenser 

 

Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. 

Sak 016/08 Probiotika for sykehuspasienter 
Utkast til risikovurdering ble forelagt Hovedkomiteen på møte 4. desember 2008 og diskutert. 
Leder for faggruppe 1 orienterte om endringer i dokumentet og ba om sluttbehandling av den 
reviderte versjonen i Hovedkomiteen. Under diskusjonen kom det frem synspunkter som 
formidles til faggruppen. 

 

Vedtak: 
Hovedkomiteen vedtar risikovurdering med de kommentarer som innarbeides i sekretariatet 
og faggruppen. Frist for sluttføring er 1. mars 2009. 
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Sak 22/08 Behov for eksperter fra andre faggrupper 
Saken gjelder at det i spesielle situasjoner kan være behov for å få assistanse fra eksperter i 
andre faggrupper enn der hvor saken er forankret. Spørsmålet ble reist på møtet i 
Hovedkomiteen 4.12.08. Leder av Faggruppe 3 presenterte et saksdokument med mer 
utdyping av problemstillingen. Etter en kort diskusjon var det enighet i komiteen om følgende 
vedtak. 

 

Vedtak 
Leder av en faggruppe kan ved behov kontakte faggruppeleder i en eller flere av de andre 
faggruppene, som har den ekspertise som trengs, for å få utarbeidet grunnlagsdokumenter som 
er nødvendige for en risikovurdering. 

 

Sak 02/09 Oppdatering av ”Mål og strategier for VKM” 
Utkast til et nytt innledende kapittel om Utfordringer til ”Mål- og strategi 2008-2011” var 
sendt ut på forhånd. Dette ble presentert. Under diskusjonen kom det frem kommentarer og 
forslag til endringer. Blant annet ble det foreslått å gjennomgå flere dokumenter som kan gi 
grunnlag og innspill til utviklingen av bakgrunnskapitlet for Mål- og strategidokumentet. 

 

Vedtak 
En arbeidsgruppe bestående av Åshild Krogdahl, Janneche Utne Skåre, Helle Margrete 
Meltzer og Jan Alexander med støtte fra Sekretariatet arbeider videre med utkast til 
innledende kapittel. Et revidert utkast sendes på elektronisk høring og deretter til godkjenning 
på møte i Hovedkomiteen i mai 2009. 

 

Sak 03/09 Årsplan for VKM 
Utkast til samlet årsplan for VKM, det vil si årsplan for Hovedkomiteen, årsplan for hver av 
faggruppene og årsplan for Sekretariatet ble gjennomgått på møtet. Blant annet ble 
publisering av årsplanene, behov for evaluering av VKM og kontakt med berørte parter 
diskutert.  

 

Vedtak 
Hovedkomiteen utarbeidet i møtet en årsplan for HK på grunnlag av et utkast som ble lagt 
fram.  

Faggruppene reviderer sine egne årsplaner i tråd med diskusjonen på møtet.  

Sekretariatets årsplan tas til etterretning.  

Sekretariatet arbeider videre med samlet årsplan for VKM. Denne utformes for publisering på 
vkm.no. Frist for sluttføring av dokumentet er primo mars. 

En arbeidsgruppe bestående av Wenche Farstad, Margaretha Haugen, Marit Aursand med 
støtte fra Sekretariatet vurderer muligheten for gjennomføring av intern evaluering av arbeidet 
i VKM. 
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Sekretariatet legger frem et forslag til notat vedrørende mål og strategier for VKMs kontakt 
med berørte parter. 

 

Sak 04/09 Public consultation on EFSA’s Opinion on 
Transparency 
EFSA har lagt ut til høring et dokument vedrørende vitenskapelig åpenhet i risikovurderinger 
med mer. Direktøren for VKM presenterte utkastet i korte trekk. Hovedkomiteen ønsket 
EFSAs uttalelse velkommen og påpekte at dette vil bli et viktig dokument også for VKM i 
arbeidet med å sikre innsyn og åpenhet i arbeidet med risikovurderinger. 

 

Vedtak 
VKM ønsker å sende et høringssvar.  

Innspill sendes til Sekretariatet slik at svar kan sendes til EFSA innen tidsfristen 15. februar 

 

Sak 05/09 Marine oljer 

Utkast til mandater og sammensetning av ad hoc-grupper for prosjektets del 1 og del 2 var 
sendt ut på forhånd. 

Marit Aursand, leder av Faggruppe 6, presenterte Del 1: Risikovurdering av 
forråtnelsesstoffer og harskningsstoffer i fiskeoljer. Mandatet er avklart med Mattilsynet som 
også kommer med bestilling på engelsk. Arbeidsgruppen har fordelt oppgaver og forventer 
sluttføring i slutten av 2009. 

Margaretha Haugen, leder av Faggruppe 7, presenterte Del 2: Risiko- og nyttevurdering av 
omega-3 og omega-6 fettsyrer. Det er kommet endringer i bestillingen og det ventes avklaring 
med Mattilsynet. Arbeidsgruppen vil kanskje bli supplert med ett medlem foreslått av 
Nasjonalt råd for ernæring.  

 

Vedtak 
Utkastene ble tatt til orientering. 

 

Sak 06/09 5-årsmarkering av VKM 

Forslag til plan for markering ble presentert og diskutert. Under diskusjonen kom det frem 
følgende kommentarer og synspunkter: 

VKMs betydning er viktig å få frem i den planlagte 5-årsmeldingen 

VKMs strategi og rolle i samfunnet (f eks globalisering og mattrygghet) er et mulig tema på 
markering i forbindelse med Hovedkomiteens møte i mai. 

 

Vedtak 
En programkomité bestående av Espen Rimstad, Knut Berdal og Helge Klungland med støtte 
fra Sekretariatet arbeider videre med planer i forhold til kommentarer fra møtet.  
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Sak 07/09 Orientering om arbeidet i faggruppene 
På grunn av tidsnød, ble orienteringsrunden svært begrenset. Lister med saker under arbeid og 
avsluttede saker var sendt til deltakere som møtedokumenter. 

Faggruppe 3: 
Faggruppen arbeider med en selvinitiert vurdering vedrørende mulig adjuvanseffekt av Bt-
toksinet. Som ledd i arbeidet ble det arrangert et møte med representanter for EFSAs GMO 
panel. Fagkoordinator for FG3 orienterte om møte som fant sted 13. januar. Representanter 
for FG3 presenterte VKMs bakgrunn for å ta opp spørsmålet om adjuvans. EFSA vil i et 
utfyllende referat fra møtet gi en vitenskapelig begrunnelse for sitt syn. 

 

Vedtak: 
Orienteringen fra FG3 tas til etterretning. 

Sak 08/09 VKMs deltagelse i EFSA-samarbeid 
Medlemmer av forskjellige grupper orienterte. 

 

Inger-Lise Steffensen for Jan Alexander (e-post) 

EFSAs CONTAM-panel har sluttført en ny risikovurdering av kadmium. De har kommet til et 
nytt tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på ca 30% av dagens verdi. 

 

Bjørn Næss – medlem av gruppen for TSE. Ikke noe nytt. Neste møte er i juni 2009. 

 

Leif Sundheim – Arbeidsgruppen for ”Emerging risks” hadde siste møte 3. desember 2008 og 
har avsluttet sitt arbeid. 

 

Vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

Sak 09/09 Orientering fra sekretariatet 
Møte med Mattilsynet og kunnskapsinstitusjonene 8.1.09 

Direktør for VKM orienterte om møte og etterarbeid i forbindelse med det. VKM skal blant 
annet kalle inn til et møte med representanter fra Mattilsynet, KI og VKM for å diskutere 
behovet for oversikt og tilgjengelighet av offentlige data i mer detalj.  

 

Seminar om risikokommunikasjon 9.1.09 

Direktøren for VKM ga en kort orientering om seminaret.  

 4



Protokoll fra møte i Hovedkomiteen 5. februar 2009 Dok.nr. 09/002-1 
 

Kort rapport og innleggene fra seminaret finnes på www.vkm.no (her)  

 

Godtgjøring, avtaler og oppdrag 

Direktøren for VKM ga en kort status om godtgjøringspraksis og sekretariatets arbeid med 
nye kontrakter/avtaletekster for ulike former for oppdrag for VKM. Det tas sikte på å 
praktisere reviderte rutiner i forbindelse med vurderingene av marine oljer (se sak 05/09). 

 

Vedtak: 
Orienteringene tas til etterretning.  

Eventuelt 
Liste med planlagte bestillinger 

Bjørn Gondrosen orienterte om at Mattilsynet arbeider med planlegging av bestillinger for 
2009. Foreløpige lister blir sendt til sekretariatet snarest for vurdering og diskusjon med 
faggruppelederne/faggruppene. 
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