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Situasjonsbeskrivelse
Vitenskapskomiteen for mattrygghet1 (VKM) utarbeider uavhengige, vitenskapelig
risikovurderinger for Mattilsynet innen områdene trygg mat, dyrehelse, dyrevelferd,
plantehelse og kosmetikk. I tillegg utfører VKM miljørisikovurderinger av genmodifiserte
organismer (GMO) på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning. VKM kan også ta opp
saker på eget initiativ.
Risikovurderingene er faglig grunnlag når Mattilsynet skal vurdere å iverksette tiltak, og
inngår som basis for de råd Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning gir til
departementene.
Uansett fagområde innebærer VKMs risikovurderinger en grundig gjennomgang,
sammenstilling og vurdering av vitenskapelig kunnskap og data. Bakgrunn for vurderingene
er primært forskningsresultater publisert i vitenskapelige tidsskrifter, risikovurderinger fra
andre nasjonale eller internasjonale organer, analyseresultater fra kartlegging og overvåking
m.m.
VKM følger gjeldende internasjonale prinsipper, terminologi og metodikk for risikovurdering
innenfor de ulike fagområdene.
VKM er en faglig uavhengig komité. Komiteen består av i overkant av 80 vitenskapelige
eksperter og oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for tre år av gangen. Ekspertene
er til daglig ansatt i ulike fagmiljøer i Norge. De deltar i VKM i kraft av sin ekspertise og
representerer ikke sin arbeidsgiver eller andre interesser. Ingen har instruksjonsrett over
komiteen i faglige spørsmål. VKMs sekretariat bistår komiteen faglig og praktisk.
VKMs mål og strategier danner grunnlaget for årlige virksomhetsplaner og aktivitetsplaner.
Resultater og måloppnåelse rapporters årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Mål og strategi
VKMs visjon
Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter
Overordnet mål: Levere risikovurderinger av høy vitenskapelig kvalitet
VKM skal levere vurderinger av risiko og nytte, og kunnskapsoppsummeringer til Mattilsynet
og Direktoratet for naturforvaltning i tråd med internasjonale prinsipper for å gi et uavhengig
vitenskapelig grunnlag for å håndtere risiko.
For å oppnå det overordnede målet har VKM valgt følgende strategier:
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I VKM sammenheng brukes ordet mattrygghet i vid forstand og omfatter alle faglige ansvarsområder nedfelt i
VKMs vedtekter (http://vkm.no/dav/ad715d4c7b.pdf).
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•

å bruke den mest oppdaterte og vitenskapelig begrunnede kunnskapen og metodikken i
arbeidet med risikovurderinger

•

å bidra til videreutvikling av risikovurderingsmetodikk, herunder systemer for
kvalitetssikring av risikovurderingene, ved blant annet å ha fokus på vitenskapelig
litteraturgjennomgang og eksponeringsberegninger

•

å initiere risikovurderinger når komiteen finner det nødvendig

•

å påpeke forskningsbehov og kunnskapsmangler i risikovurderingene der dette er relevant

•

å ha en god dialog med Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning vedrørende
oppdragene

Delmål 1: Høy faglig kompetanse
VKM skal ha høy faglig kompetanse, god forståelse av sin rolle i risikoanalysen og benytte
internasjonalt anerkjente definisjoner og metoder for vurdering av nytte og risiko innenfor
VKMs fagområder.
For å oppnå delmål 1 har VKM valgt følgende strategier:
•

å rekruttere best mulig fagekspertise til VKMs hovedkomite og fagpaneler

•

å delta på seminarer, konferanser og kurs nasjonalt og internasjonalt hvor utvikling av
risikovurdering og/eller andre aktuelle fagområder er et tema

•

å videreføre samarbeidet med relevante kompetansemiljøer

•

å sikre at supplerende kompetanse tas inn i arbeidet med risikovurderinger der komiteen
ikke selv har den nødvendige ekspertise

Delmål 2: Åpenhet
VKM skal sørge for åpenhet om arbeidsprosessen, lett tilgjengelige risikovurderinger og klar
kommunikasjon på norsk og engelsk.
For å oppnå delmål 2 har VKM valgt følgende strategier:
•

å innarbeide prinsippene som er utviklet av EFSA angående åpenhet og tilgjengelighet

•

å følge opp mål og strategier i VKMs kommunikasjonsplaner

•

å tilstrebe at alle risikovurderinger skal være forståelige for målgruppene til den enkelte
vurdering

•

å ha brukervennlige, oppdaterte nettsider på norsk og engelsk

•

å arbeide for å synliggjøre VKMs arbeid gjennom seminarer, presentasjoner, artikler og
annen medieomtale

•

å publisere faggruppenes og Hovedkomiteens dagsordener og protokoller på VKMs
nettsider
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Delmål 3: Kontaktpunkt til EFSA
VKM skal sørge for dialog og samarbeid med EFSA og andre internasjonale
risikovurderingsorganer.
For å oppnå delmål 3 har VKM valgt følgende strategier:
•

at risikovurderingene skal være på engelsk hvis ikke annet er presisert fra oppdragsgiver

•

at sekretariatet ivaretar rollen som nasjonalt kontaktpunkt mot EFSA

•

at oppnevnte representanter deltar på møter i EFSA

•

at sekretariatet sørger for at det er norske deltagere i alle EFSAs offisielle nettverk

•

at sekretariatet sørger for at nye risikovurderinger lastes opp på EFSAs Information
Exchange Platform (IEP), og at aktuelle nyheter fra EFSA omtales på VKMs nettsider

•

at sekretariatet skal arbeide for kontakt med andre internasjonale risikovurderingsorganer

Delmål 4: Effektiv og velfungerende
Effektivt og velfungerende sekretariat og komité
For å oppnå delmål 4 har VKM valgt følgende strategier:
•

at sekretariatet videreutvikler VKM i rollen som egen etat

•

at sekretariatet sørger for at fastsatte økonomiske rammer overholdes

•

at sekretariatet videreutvikler og innarbeider administrative rutiner

•

at sekretariatet innarbeider rutiner for prosjektledelse og prosjektgjennomføring

•

å jobbe for å optimalisere arbeidet med risikovurderinger av GMO

•

å samarbeide med Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, matdepartementene,
Miljøverndepartementet og relevante nasjonale kunnskapsinstitusjoner

•

å jobbe aktivt for et godt arbeidsmiljø for hele VKM
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