
 

 
 
 

Protokoll fra første møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og 
kosmetikk i VKM, mandag 24 mai 2004 kl. 09-12.15 

 
 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk:  
Jan Alexander (møteleder), Inger-Lise Steffensen, Jan Erik Paulsen, Kristine Naterstad, Per 
Helsing (agendapunkt 1-6/04/A), Tore Sanner (agendapunkt 1-6/04/A), Trine Husøy  
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Kirstin Færden (agendapunkt 1-5/04), Tor Øystein Fotland (Ref.), Marie Louise Wiborg 
 
Fra Mattilsynet 
Per Fjeldal (agendapunkt 6/04/A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1/04 Velkommen 
 
Leder for faggruppen, Jan Alexander, ønsket velkommen til det første møtet i faggruppen for 
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. 
 
 
2/04  Presentasjonsrunde 
 
Faggruppemedlemmene presenterte seg og sine forventninger til arbeidet i 
Vitenskapskomiteen og i sekretariatet.  
 
Faggruppemedlemmene har forventninger om at komiteen vil bidra til å sikre trygg mat og 
kosmetikk, samt skape tillit i befolkningen og i fagmiljøene. Etableringen av en uavhengig 
vitenskapelig komité med ansvar for hele matkjeden må sees på som en milepæl som på sikt 
vil få stor betydning innenfor matforvaltningen.  
 
  
3/04     Mandat, vedtekter og roller 
 
Møteleder gjennomgikk mandatet for VKM. Hovedformålet i VKM er å sikre uavhengige 
vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet. VKM kan også ta opp relevante saker på 
eget initiativ. Dette forutsetter at Mattilsynet og konstitusjonelt ansvarlig departement 
orienteres. Medlemmene i Vitenskapskomiteen representerer seg selv og ikke sin arbeidsgiver 
når de utfører arbeid i VKM. 
 
Alle medlemmer i VKM er pliktige til å informere faggruppeleder og/eller leder av 
vitenskapskomiteen i saker de føler seg inhabile i. Sekretariatet har utarbeidet et forslag til et 
habilitetsskjema som ble presentert på møtet. 
 
Møteleder refererte kort til de utdelte bakgrunnsdokumentene som blant annet belyser 
terminologien som benyttes i risikoanalysen og forskjellene mellom risikovurdering og 
risikohåndtering.  
 
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. 
 
 
4/04  Status for sekretariatet og komiteen 
 
Sekretariatet redegjorde for prosessen rundt utnevnelsen av komiteen. Faggruppen må vurdere 
om det er 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 tas sikte på å gjennomføre en ny utlysning etter vitenskapelige eksperter i løpet av 
høsten. Tidsfrist for innspill fra faggruppen til sekretariatet settes til 15. august 2004. 
  



Sekretariatet informerte om at 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. Kurs vil tidligst kunne bli avholdt til høsten. 
 
Det vil bli opprettet en egen webside for VKM hvor blant annet dagsordener, møtereferater og 
risikovurderinger skal legges ut. Faggruppemedlemmene ble orientert om at det også tas sikte 
på å legge ut et bilde av alle medlemmene i VKM med en liten presentasjon av hver enkelt i 
form av en kort CV. Inntil videre blir all informasjon fra VKM lagt ut på FHI sine 
hjemmesider under lenken ”Mattrygghet”  
 
Sekretariatet redegjorde for bemanningssituasjonen. Tre fagrådgivere er på plass, og en starter 
1. august. Administrasjonskonsulent startet 24. mai og informasjonsmedarbeider starter 1. 
juni. De siste 4 fagrådgiverne er på ulike stadier i rekrutteringsprosessen og forhåpentligvis er 
sekretariatet fulltallig i løpet av september/oktober 2004.  
 
Direktøren for sekretariatet orienterte kort om budsjettet for 2004, og at prosessen med 
budsjettinnspill til Helsedepartementet for 2005 er påbegynt.  
 
 
5/04  Samarbeid:  
   Mellom sekretariatet og komiteen og innad i komiteen 
 
Sekretariatet la fram et diskusjonsnotat med foreløpige forslag til prinsipper og rutiner for 
samarbeid mellom vitenskapskomiteen og sekretariatet. Temaer som møtehyppighet, 
saksgang, tidsfrister, offentlighet, mediekommunikasjon og valg av nestleder skal diskuteres i 
alle faggruppene for å komme fram til hensiktsmessige og egnede samarbeidsformer.  
 
Inger-Lise Steffensen ble utpekt som nestleder i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 
matemballasje og kosmetikk. 
 
   Med Mattilsynet 
 
I 2004 vil det bli prioritert å utvikle gode rutiner og samarbeid med Mattilsynet. VKM hadde 
30. april et møte med Mattilsynet der det ble bestemt å nedsette en prosjektgruppe som blant 
annet skal vurdere hvilke typer saker som skal sendes fra Mattilsynet til VKM, samt 
prosedyrer for oversendelse av saker. Ansvaret for prosjektstyringen er lagt til sekretariatet. 
Faggruppen ble bedt om å komme med suppleringer og kommentarer til sekretariatets hittil 
foreslåtte liste over hvilke typer saker som kan oversendes VKM fra Mattilsynet. Frist for 
tilbakemelding til sekretariatet er 10. juni, slik at faggruppens innspill kan tas med til neste 
samarbeidsmøte med Mattilsynet.  
 
   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), må det være mulig for 
VKM å bestille oppdrag fra FoU-miljøene mot betaling. Hvordan dette skal gjøres i praksis 
må avklares. 
 
 
6/04/A  Saker til behandling i faggruppen 
 
Risikovurdering av overskridelser av bly i keramiske produkter 
 
Faggruppeleder og observatør fra Mattilsynet redegjorde for Mattilsynets forespørsel 
vedrørende en helsefarevurdering knyttet til inntak av bly og andre metaller fra keramiske 
produkter.  Faggruppeleder la fram et forslag til en risikovurdering i saken. Sekretariatet vil 
tilpasse utkastet til risikovurderingen til en passende mal. Dokumentet vil deretter bli sendt 
elektronisk til faggruppemedlemmene på en kort høringsrunde hvor faggruppen ferdigstiller 
og godkjenner risikovurderingen.   
 
Sulfittmatter til importerte druer – vurdering av tilbakeholdelsestid 
 
Fagrådgiver i sekretariatet redegjorde for Mattilsynets forespørsel om en vurdering forbundet 
med sulfittinnhold i importerte druer og en eventuell fastsettelse av tilbakeholdelsestid. 
Sekretariatet presenterte raskt et forslag til svar fra VKM til Mattilsynet i anledning saken. 
Faggruppen ønsket noe mer tid til å vurdere innholdet i brevet og bakgrunnsmaterialet. Frist 
for tilbakemelding med kommentarer til sekretariatet settes til 1. juni.  
 
Innkomne saker til faggruppen: Oversikt/status  
 
Sekretariatet redegjorde for de innkomne saker til faggruppen per 24. mai.  
 
Vurdering av hår- og kroppsfargemiddel (Henna/Lawson) 
 
Mattilsynet har bedt om en kreftrisikovurdering av Henna/Lawson hår- og kroppsfargemiddel, 
sett i lys av at EUs vitenskapelige komité på kosmetikkområdet og fagekspertise i enkelte EU-
land har kommet til ulike konklusjoner vedrørende en eventuell kreftrisiko. Det foreligger 
klare signaler på at saken vil bli tatt opp på ny og løst innenfor rammen av EUs nye 
vitenskapelige komité på kosmetikkområdet (Scientific Committee on Consumer Products 
(SCCP) i løpet av høsten. Sekretariatet vil utarbeide et oversendelsesbrev til Mattilsynet hvor 
status og videre framdrift i anledning problemstillingen omtales. 
 
Bruk av triklosan i kosmetiske produkter 
 
Mattilsynet har bedt om en oppdatert vurdering av risikoen for utvikling av resistens i 
patogene bakterier som følge av bruk av triklosan i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det 
var enighet om at denne saken i første rekke bør behandles i faggruppen for smittestoffer og 
hygiene med tanke på at hovedproblemstillingen omhandler resistens. Faggruppen for 
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk innehar også relevant kompetanse som 
bør kobles inn i arbeidet. 
 
 
 
 



Øvrige saker 
 
Videre behandling og fordeling av innkomne saker som ikke er påbegynt og varslede saker vil 
bli gjort av sekretariatet i nært samråd med faggruppens leder. Generelt ble sekretariatet 
oppfordret av faggruppen til å ha en aktiv rolle overfor bestillersiden for å sikre presise 
bestillinger. 
 
 
6/04/B  Nye satsningsområder 
 
Faggruppemedlemmene ble anmodet om å skaffe oversikt over kompetanse og pågående 
forskningsaktivitet på sine fagområder i Norge, samt å peke på behov for kunnskap og 
forskning. I denne sammenheng ble faggruppen også anmodet om å sette opp en liste over 
relevante (overordnede) problemstillinger for senere diskusjon i hovedkomiteen. Temaet vil 
bli nærmere diskutert på neste faggruppemøte. 
 
 
6/04/C  Økonomi – forslag til utredningsprosjekter 
 
Faggruppemedlemmene ble anmodet om å komme med innspill til eventuelle behov for 
utredningsprosjekter innenfor faggruppens ansvarsområde i 2004. Temaet vil bli nærmere 
diskutert på neste faggruppemøte. 
 
 
7/04 Beredskap 
 
Sekretariatet og Vitenskapskomiteen må være tilgjengelige, også i ferier. 
Faggruppemedlemmene ble bedt om å gi beskjed til sekretariatet om planlagte tidspunkt for 
ferie i 2004, slik at faggruppen i samråd med sekretariatet kan utarbeide en beredskapsplan for 
sommeren 2004. På grunn av tidspress ble det vedtatt å avklare dette elektronisk i etterkant av 
møtet. Frist for tilbakemelding om planlagt ferietidspunkt til sekretariatet er satt til 11. juni. 
 
 
8/04 Rutiner 
 
Faggruppeleder og sekretariatet orienterte kort om godtgjørelser i forbindelse med arbeidet i 
VKM.  
 
 
9/04 Eventuelt 
 
Deltagelse på bransjemøte for keramiske produkter i kontakt med næringsmidler 
 
Faggruppemedlemmene ble bedt om å gi tilbakemelding om de ønsker å delta på dette møtet 
torsdag 10. juni, fra kl 10.00-16.00 på Felix konferansesenter. Faggruppeleder, Jan Alexander, 
skal holde innlegg fra VKM i forbindelse med forekomst av tungmetaller og overskridelse av 
grenseverdier i keramiske produkter. Sekretariatet vil også være tilstede på møtet.  
 
 
 



 
10/04 Nye møtedatoer i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og 
kosmetikk 
 
De neste møtene i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk vil 
være: 

• Onsdag 8. september, kl 08.00 – 13.00  
• Torsdag 11. november, kl 08.00 – 13.00 
• Onsdag 15. desember, kl 08.00 – 13.00 
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