Protokoll fra første møte i Hovedkomiteen i VKM
fredag 23 april 2004 kl. 10-14.30

Deltakere
Fra Hovedkomiteen:
Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Ingolf Nes, Janneche Utne Skåre, Anne Kathrine
Haldorsen, Wenche Farstad, Georg Kapperud, Øyvind Lie, Leif Sundheim, Torsten Källqvist
(stedfortreder for Erik Dybing), Inger-Lise Steffensen (stedfortreder for Jan Alexander), Jan
Erik Paulsen (stedfortreder for Martinus Løvik) og Espen Rimstad (stedfortreder for Hilde
Kruse)
Fra sekretariatet til VKM:
Kirstin Færden, Bente Mangschou, Marie Louise Wiborg, Tor Øystein Fotland og Ingrid
Leinaas (Ref.)

Ikke tilstede fra hovedkomiteen:
Judith Narvhus og Lene Frost Andersen
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Velkommen

Leder for Vitenskapskomiteen, Åshild Krogdahl, ønsket velkommen og gratulerte de
fremmøtte med utnevnelsen.
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Presentasjonsrunde

Medlemmene presenterte seg og sine forventninger til arbeidet i Vitenskapskomiteen og i
sekretariatet. Medlemmene har forventninger om at komiteen vil bidra til å sikre trygg mat,
samt skape tillit i befolkningen og i fagmiljøene.
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Mandat, vedtekter og roller

Møteleder gjennomgikk mandatet for VKM. Etableringen og organiseringen av VKM vil
sikre uavhengige vitenskaplige vurderinger. Medlemmene i Vitenskapskomiteen representerer
seg selv og ikke sin arbeidsgiver når de utfører arbeid i VKM. Hovedformålet i VKM er å
sikre uavhengige vitenskaplige risikovurderinger for Mattilsynet.
Medlemmene i VKM vil få tilbud om et kurs i risikoanalyse, slik at alle medlemmene vil ha
en felles begrepsforståelse. Det vil også bli gitt tilbud om et kurs i mediehåndtering og
risikokommunikasjon.
Når det gjelder habilitet, er alle medlemmene i VKM pliktige til å informere faggruppeleder
og eller leder av vitenskapskomiteen i saker de føler seg inhabile i. Sekretariatet skal
utarbeide et skjema for dette.
Viktigheten av å ha tilknytning til EFSA ble tatt opp. Det var enighet blant medlemmene i
hovedkomiteen om at man i størst mulig grad skal unngå dobbeltarbeid ved for eksempel å
vurdere stoffer som allerede er vurdert i EFSA eller andre internasjonale ekspertgrupper.
Sekretariatet vil holde komiteen orientert om planer og tiltak i EFSA.
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Status for sekretariatet og komiteen

Direktøren for sekretariatet redegjorde for prosessen rundt utnevnelsen av komiteen.
Faggruppene bør prøve å holde sitt første møte før sommerferien. Faggruppene må vurdere
behov for eventuelle suppleringer av kompetanse, da det i enkelte faggrupper var vanskelig å
få dekket inn hele fagfeltet ut i fra de som hadde meldt sin interesse til å sitte i VKM.
Det ble også orientert om at det vil bli avholdt et oppstartsmøte for hele Vitenskapskomiteen
4. juni. Dette møtet vil finne sted på Royal Christiania i Oslo, og bli avsluttet med en
festlunsj.

Direktøren for sekretariatet redegjorde for bemanningssituasjonen i sekretariatet. Tre
fagrådgivere er på plass, og de siste 5 fagrådgiverne er på ulike stadier i
rekrutteringsprosessen. Forhåpentligvis er sekretariatet fulltallig innen september 2004.
Direktøren for sekretariatet orienterte om budsjettet for 2004, og at arbeidet med
budsjettinnspill til Helsedepartementet for 2005 er påbegynt.
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Oversikt over innkomne saker

Sekretariatet redegjorde for innkomne saker per 23. april.
Det er stor forskjell på antall saker som har kommet inn til de ulike faggruppene. Det antas at
dette i hovedsak skyldes at det ikke er ansatt fagrådgivere for alle faggruppene. Et annet punkt
kan være at noen fagområder er mer vant til å arbeide med en vitenskapskomité (ref. SNT sin
tidligere vitenskapskomité) enn andre. Dette vil forhåpentligvis endre seg når de siste
fagrådgiverne er på plass i sekretariatet. Sekretariatet ble oppfordret til å ha en aktiv rolle
overfor bestillersiden.
Faggruppene ble anmodet om å sette opp en liste over relevante (overordnede)
problemstillinger på sitt område for senere diskusjon i hovedkomiteen.
Faggruppene ble anmodet om å skaffe oversikt over kompetanse og pågående
forskningsaktivitet på sine fagområde i Norge, samt å peke på behov for kunnskap og
forskning.
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Samarbeid:
Mellom sekretariatet og komiteen og innad i komiteen

Sekretariatet ble oppfordret til å vurdere relevansen av både saker og andre dokumenter som
blir sendt ut til medlemmene. Tidsfristene i saker som skal vurderes må være realistiske.
Sekretariatet tar sikte på å sende de fleste saksdokumenter elektronisk. Det ble oppfordret til
at for eksempel ”opinions” fra EFSA kun oversendes én gang og på ett språk. Sekretariatet
avgjør hvilke dokumenter i sakene som skal unntas offentlighet.
Agendaene til møtene i vitenskapskomiteen skal offentliggjøres på VKMs nettsider, det
samme gjelder referatene fra møtene. Referatene skal godkjennes av møtedeltakerne før de
blir lagt ut. Dissenser skal protokollføres, samt at eventuelle dissenser skal framgå i
risikovurderingene.
Populærversjonen av risikovurderingene vil bli utarbeidet av sekretariatet og de involverte
faggruppemedlemmene.

Med Mattilsynet
I 2004 vil det bli prioritert å utvikle gode rutiner og samarbeid med Mattilsynet. Det første
møtet mellom Mattilsynet og VKM vil finne sted fredag 30 april.

Mattilsynet vil få behov for risikovurderinger på områder som ikke tradisjonelt har vært
knyttet til matområdet, herunder for eksempel plantehelse og dyrevern og kosmetikk.

Med FoU-miljøene
På bakgrunn av enkelte tildelingsbrev til de ulike FoU-miljøene er det uklart hvilken rolle
FoU-miljøene skal ha når det gjelder å utføre risikovurderinger for Mattilsynet.
Ansvarsfordelingen mellom VKM og FoU-miljøene må avklares med de ansvarlig
departementer.
I saker der VKM ikke har de nødvendige ressurser (kompetanse/tid), vil det være mulig for
VKM å bestille oppdrag fra FoU-miljøene mot betaling. Hvordan dette skal gjøres i praksis
må avklares.
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Beredskap

Sekretariatet og Vitenskapskomiteen må være tilgjengelige, også i ferier. Sekretariatet
utarbeider en beredskapsplan for sommeren 2004.
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Rutiner

Viktig at alle faggruppene finner ut hvordan de ønsker å organisere seg på deres første
faggruppemøte. Ønskes det fast nestleder, eller skal det være rullerende nestledere. Dette er
opp til hver enkelt faggruppe å finne ut av. Faggruppene ble også oppfordret til å definere
hvilke samarbeidsbehov de vil ha med andre faggrupper.
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Nye møtedatoer for HK

De neste to møtene i Hovedkomiteen vil være:
• Torsdag 23. september
• Onsdag 3. november

