
 

 

 

Protokoll fra møte i Faggruppen for Plante Helse 

15.02.2018  1 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 15.02.2018, kl. 10-15 

Sted: VKMs lokaler   

Møteleder: Trond Rafoss 

Deltakere 

Fra Faggruppe 9:  

Trons Rafoss, Åshild Ergon, Halvor Solheim, Guro Brodal 

Forfall: Arild Sletten, Anne Marthe Tronsmo, Leif Sundheim, Christer Magnusson 

Fra Mattilsynet, Seksjon planter: med på telefon i etterkant av møte. (Informasjon vedr. Dendrolimus 

rapporten) 

 

Fra sekretariatet til VKM:  

Micael Wendell, Daniel Flø 

 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder ønsket velkommen til første møte i faggruppen i 2018. Ingen av 

faggruppemedlemmene erklærte mulige interessekonflikter i forhold til noen av sakene som 

skulle behandles på møtet.   

Leif Sundheim er med på telefon ved behov.  

Faggruppe leder redegjorde for sent innsendt Agenda grunnet sykdom.  

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Under 'sak 6 Eventuelt' 

vil faggruppen diskutere pågående rekrutering som medlem av VKM i lys av NIBIO ansattes 

krav om inntjening av egen lønn.  
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3. Referat sak 

Referater skal sendes faggruppen innen 14 dager etter møtet med en ukes frist på innspill.  

Godkjennelse av referater fra siste faggruppemøte.  

4. Saker fra møte i Hovedkomiteen  

Ikke møte i hovedkomitéen siden siste faggruppemøte. 

5. Dendrolimus  

Trond Rafoss, faglig leder, redegjorde for prosessen og framdriften av arbeidet til i dag.  

Faggruppemedlemmenes innspill ble gått igjennom og forslag på strukturelle endringer i 

kapittel 3. ble notert av prosjektgruppen.  

Vedtak: Rapporten sendes tilbake til prosjektgruppen for ferdigstillelse innen endelig 

godkjennelse av faggruppen 

6. Eventuelt  

Rekruttering: De som har ansvaret for plantehelse i Norge arbeider i stor grad i NIBIO. 

NIBIO ansatte har krav om inntjening av egen lønn med overhead og har i utgangspunktet 

ikke lov til å påta seg oppdrag som kommer i konkurranse med NIBIO. På den andre siden 

har ikke VKM tilstrekkelige økonomiske ressurser til å kjøpe forskertimer fra NIBIO, men 

baserer seg på å kjøpe timer fra forskerne som honorert arbeid utenom arbeidstid. Dette 

setter NIBIO-ansatte VKM-medlemmer i en vanskelig situasjon, som også kan gå ut over 

rekruttering til VKMs faggrupper. Denne problemstilling har vært medvirkende til at enkelte 

medlemmer har trukket seg fra faggruppen. Det har også vært tilfeller der manglende 

avklaringer av denne problemstillingen har forsinket faggruppens arbeid. Faggruppeleder 

orienterte om at dette har høy prioritet og at det senest ble diskutert på toppnivå den 13 

februar initiert av Mattilsynet. Med på møtet var direktørene ved NIBIO, VI, MT, FHI og VKM.  

Vedtak: Faggruppen vil henstille denne direktørgruppen om å sende ut en avklarende 

melding innen fristen for å søke VKM-medlemskap går ut. Kopi av dette vedtak sendes 

direktørene. 
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7. Ny møtedato 

Faggruppeleder bes vurdere et nytt møte for godkjenning av Dendrolimus alternativt 

godkjennelse på epost. Neste ordinære møte er besluttet tidligere (den 7 Mai 2018). 
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