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Videreføring av VKMs oppdrag om risikovurderinger innen fagområdene
fremmede organismer, handel med truete arter/CITES og mikrobiell
økologi
Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til prøveperioden med Vitenskapskomiteen for
mattrygghet (VKM) som oppdragstaker på risikovurderinger innenfor fagfeltene fremmede
organismer, handel med truete arter (jf. konvensjonen om internasjonal handel med truede
arter av vill flora og fauna, CITES) og mikrobiell økologi.
I avtalen mellom helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og KLD av mars 2014, inngikk det
at oppdraget skulle evalueres og revurderes etter prøveperioden. Miljødirektoratet har etter
avtale med KLD foretatt en evaluering av hvordan VKM har gjennomført oppdragene fra
Miljødirektoratet og hvordan denne ordningen samlet sett har fungert på de nye
fagområdene og på GMO-området i prøveperioden fra juni 2015 til juni 2017 (vedlagte
rapport av 9. juni 2017).
På bakgrunn av Miljødirektoratets evaluering av forvaltningsrelevansen ved VKMs arbeid har
KLD kommet frem til at avtalen med VKM om risikovurderinger av fremmede arter, CITES og
mikrobiell økologi bør videreføres på varig basis. Beslutningen er i samsvar med
Miljødirektoratets konklusjon i evalueringen.
VKMs oppgaver vedrørende miljørisikovurdering av GMO var ikke en del av prøveperioden.
Oppgavene på dette feltet videreføres.
VKM har i løpet av prøveperioden levert flere rapporter og utredninger etter bestilling fra
Miljødirektoratet. Som det fremgår av samhandlingsavtalen mellom VKM og Miljødirektoratet,
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omfatter oppdraget til VKM primært risikovurderinger av fremmede organismer i forbindelse
med søknader og regelverksutvikling, samt også vurderinger av inneslutningstiltak og
internkontrollrutiner. Den toårige prøveperioden viser at VKM leverer godt på
miljøforvaltningens bestillinger, har stor faglig bredde hvor de trekker veksler på eksterne
eksperter og de etablerte faggrupper på tvers innenfor organisasjonen. Miljødirektoratet
trekker fram VKMs uavhengighet, faglige kompetanse og bredde. Samarbeidsrutiner er
etablert innenfor VKM-systemet for å arbeide best mulig med miljøoppdragene og dialogen
fungerer godt mellom sekretariatet og direktoratet. Ved å samle risikovurderingsoppdrag for
flere av miljøforvaltningens fagområder i én og samme institusjon, oppnås synergieffekter
som ellers vanskelig kan realiseres. Miljødirektoratet kan effektivisere og spare inn
betydelige ressurser ved at færre aktører skal følges opp underveis i
risikovurderingsprosessene.
Felles oppdragsbrev til VKM fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vil i mange tilfeller også være
aktuelt fordi både helse- og miljøspørsmål kan vurderes av VKM i samme sak. Det er altså
både faglige og organisasjonsmessige grunner til at Miljødirektoratet nå foreslår at oppdraget
bør legges til VKM på fast basis. Samtidig nevnes det at Miljødirektoratet i sin evaluering
påpekte at det er forbedringspotensial bl.a. når det gjelder samarbeidsformer.
Miljødirektoratet vil, etter avtale med departementet, ta kontakt med VKM for å inngå en ny
avtale med dere om miljørisikovurderinger innenfor de nevnte fagfeltene.
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