Vedtekter for VKM fastsettelse fra 1. april 2018

Vedtekter for Vitenskapskomiteen for
mat og miljø (VKM)
Virkeområde
§1
VKM er en faglig uavhengig komite på mat- og miljøområdet oppnevnt av Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD).
VKM eller sekretariatet for VKM kan ikke instrueres i faglige spørsmål.
Sekretariatet for VKM er en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet.

Formål
§2
VKM skal utføre uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og sikre åpen kommunikasjon
om disse.

Funksjoner
§3
VKM skal
-

-

-

utføre vitenskapelige risikovurderinger på områder som har betydning for
helsemessig trygg mat under Mattilsynets ansvarsområde langs hele matkjeden,
inklusive bruk av innsatsfaktorer i produksjonskjeden fram til forbrukerne, og
inkludere miljøhensyn under Mattilsynets forvaltningsansvar
utføre vitenskapelige risikovurderinger i ernæringsspørsmål i den grad disse er
relevante for det som faller innunder Mattilsynets forvaltningsansvar
utføre vitenskapelige risikovurderinger på områdene dyrehelse, inkludert fiskehelse,
dyrevelferd og plantehelse, og inkludere relevante miljøhensyn under Mattilsynets
forvaltningsansvar
utføre vitenskapelige risikovurderinger på området kosmetikk og
kroppspleieprodukter
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-

-

utføre vitenskapelige helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer
og avledete produkter for Mattilsynet og Miljødirektoratet
utføre miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger knyttet til
mikrobiologiske produkter, fremmede organismer og handel med truede arter
(CITES) under Miljødirektoratets forvaltningsansvar
bidra med relevante vitenskapelige data og vurderinger til EFSA (European Food
Safety Authority) og andre internasjonale risikovurderingsorganer
bidra til utveksling av informasjon mellom Norge og EFSA og andre internasjonale
risikovurderingsorganer

Sekretariatet for VKM er norsk kontaktpunkt for EFSA og deltar i EFSA Advisory Forum.

§4
VKM skal praktisere full åpenhet om sitt arbeid og sørge for at risikovurderingene er offentlig
tilgjengelige, med mindre lovverket tilsier noe annet. VKM skal åpent kommunisere
risikovurderingene i dialog med omverdenen.

Oppnevning
§5
VKM består av en hovedkomité og flere faggrupper som samlet skal representere en bred og
tverrfaglig kompetanse som dekker VKMs ansvarsområde. Medlemmene skal ha vitenskapelig
kompetanse. De deltar i VKM i kraft av egen faglig kompetanse og representerer ikke sine
institusjoner.
Medlemmene, herunder leder og nestleder av hovedkomiteen og lederne av faggruppene,
oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet i samråd med Landbruks- og
matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.
Faggruppene velger egne nestledere.
Komiteen oppnevnes for 4 år om gangen. Reoppnevning av medlemmer kan finne sted.

Administrative bestemmelser
§6
VKM utfører oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta opp relevante
saker på eget initiativ. Når VKM tar opp saker på eget initiativ, skal relevant oppdragsgiver,
samt administrativt og fagansvarlig departement orienteres. Andre interessenter kan reise
spørsmål via Mattilsynet og Miljødirektoratet.
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Det skal føres protokoll fra komiteens møter. Ethvert komitémedlem har rett til å føre
merknader til protokollen.

§7
VKM skal ha en møteplan som anses forsvarlig ut fra komiteens ansvar, oppgaver og
økonomiske rammer. Utgifter til VKMs virksomhet dekkes over budsjettet til sekretariatet for
VKM. Godtgjørelser dekkes av sekretariatet for VKM etter statens regulativ.
Nestlederen i hovedkomiteen/faggruppen fungerer som leder når lederen er fraværende.
Sekretariatet for VKM har møterett og talerett i møtene i komiteen.
Mattilsynet og Miljødirektoratet kan være observatør under møtene i komiteen.
Sekretariatet for VKM har ansvar for driften av VKM og skal utføre administrative, faglige og
kommunikasjonsfaglige oppgaver for hovedkomiteen og faggruppene.
§8
Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen enhet ved
Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet ansetter direktør for sekretariatet for VKM.
Folkehelseinstituttet har det formelle budsjettmessige ansvaret for sekretariatet, og det
formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sekretariatet, som tilsettes på ordinær måte i
instituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.
Sekretariatets direktør har ansvaret for den daglige virksomheten. Hovedkomiteen og/eller
faggruppene har ansvaret for de faglige risikovurderingene som utføres av VKM.
Forvaltningens habilitetsregler gjelder. Det er sekretariatet for VKM som vurderer habilitet for
medlemmer av VKM og forbereder oppnevning på vegne av Helse- og
omsorgsdepartementet.

§9
Helse- og omsorgsdepartementet kan vedta endringer i vedtektene.
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