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Observatører på VKMs møter

VKMs oppdragsgivere, Mattilsynet og Miljødirektoratet, kan stille med observatører
på møter i VKM. På denne måten kan man bidra til at VKM får nødvendig informasjon
fra oppdragsgiver samtidig som oppdragsgiver kan stille spørsmål, be om
klargjøringer og være forberedt på konklusjonen i risikovurderingen i forkant av
publisering.
Det er VKMs oppdragsgivere som avgjør hvem som skal stille som observatør.
Observatøren bør kjenne til sakene som skal behandles og møter når uttalelsen
behandles i møter i VKMs prosjektgrupper/arbeidsgrupper, faggrupper og
hovedkomité. Mattilsynets kontaktperson og Miljødirektoratets kontaktperson mot
VKM deltar som fast observatør på møtene i VKMs Hovedkomité.
1.1 Relevante dokumenter
Dokumenter som observatørene bør ha kjennskap til:








Vedtekter for VKM
VKMs verdier
Samhandlingsavtalen mellom VKM og Mattilsynet
Samhandlingsavtalen mellom VKM og Miljødirektoratet
Hvordan VKM gjør risikovurderinger
VKMs kommunikasjonsstrategi
VKMs rutiner for mediehåndtering

1.2 Under møtene
I VKM-møtene utredes det vitenskapelige grunnlaget for å gi et best mulig svar
på oppdraget fra oppdragsgiver. Problemstillinger skal avklares og mange faglige
innspill skal forenes og samles til en helhetlig uttalelse fra VKM. Diskusjonene og
dokumentutkast som diskuteres i møtene er fortrolige. En svært viktig rolle
observatøren har er å bidra til en god samforståelse om hva oppdragsgiver
ønsker svar på og bidra til klargjøre spørsmål underveis. Observatørens rolle er
ikke å delta i de vitenskapelige vurderingene. For å gjennomføre gode,
konstruktive møter i VKM er det viktig med en god atmosfære og at alle viser
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respekt og forståelse for hverandres roller. Møteleder har ansvar for at møtene
gjennomføres på en god måte i tråd med de rollene møtedeltakerne har i
arbeidet.
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Observatøren får tilsendt utkast til vurderinger som skal behandles på møtene,
har talerett og kan kommentere uttalelser og diskusjoner, samt stille egne
spørsmål, men skal ikke påvirke den vitenskapelige vurderingen.



All kontakt utenom møtene som gjelder uttalelser som er under arbeid i VKM
skal gå gjennom sekretariatet ved prosjektleder/koordinator for faggruppen.



Observatøren har samme taushetsplikt som VKMs medlemmer. Alle
møtedokumenter i VKM anses som interne arbeidsdokumenter og innholdet
skal behandles i henhold til dette. Det er viktig at observatøren betrakter det
han/hun blir kjent med i møtene som konfidensiell informasjon, og at
uttalelser fra enkeltpersoner aldri blir sitert, selv etter offentliggjøring av
uttalelsen. Slik deltar alle i arbeidet med å bygge opp under en åpen dialog
mellom ekspertene i møtene.

Andre deltakere på VKMs møter

Berørte parter, for eksempel næringen, har ikke anledning til å være observatør på
VKMs møter. Imidlertid kan man i enkelte tilfeller åpne opp for spesielle høringer,
hvor både næringen og forbrukersiden kan delta. Hvis VKMs eksperter har behov for
å få belyst en spesiell problemstilling, kan for eksempel representanter fra en
næringsvirksomhet inviteres på møter for å informere eller besvare spørsmål.
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