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Om VKM 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en faglig uavhengig komite på mat- og 
miljøområdet oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). VKM skal utføre 
uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og sikre åpen kommunikasjon om disse.  VKM 
utfører risikovurderinger på områdene mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, 
plantevernmidler, genmodifiserte organismer, kosmetikk og kroppspleieprodukter på oppdrag 
fra Mattilsynet. VKM utfører miljørisikovurderinger knyttet til genmodifiserte organismer, 
mikrobiologiske produkter, fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) på 
oppdrag fra Miljødirektoratet. VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ.  

VKM består av en tverrfaglig komité med i underkant av 120 medlemmer fordelt på en 
Hovedkomité og 11 faggrupper, og et sekretariat på 21 personer. Medlemmene er 
uavhengige vitenskapelige eksperter fra en rekke fagfelt og vitenskapelige institusjoner. 
Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål. Administrativt er 
sekretariatet for VKM organisert som en egen enhet ved Folkehelseinstituttet.  

Medlemmene i VKM oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. Medlemmene deltar i 
VKM i kraft av egen faglig ekspertise og representerer ikke sin arbeidsgiver eller andre 
interesser.  

Sekretariatets direktør har ansvaret for den daglige virksomheten. Hovedkomiteen og/eller 
faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene som utføres av VKM. 

VKM skal praktisere full åpenhet om sitt arbeid. VKM leverer faglige vurderinger i form av 
uttalelser (på engelsk «opinions»). En uttalelse kan være en risikovurdering, en nytte- og 
risikovurdering, en forskningsoppsummering eller andre vitenskapelige vurderinger og 
kommentarer. I denne strategien omtales VKMs uttalelser som risikovurderinger. 
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Kjerneverdier 
VKM skal være vitenskapelig, uavhengig, åpen og tverrfaglig. 
 
Visjon 
VKM trygger maten og miljøet. 
 

Overordnet mål 
VKM leverer vitenskapelige risikovurderinger av høy kvalitet i god dialog med omverdenen. 
 
For perioden 2015-2018 har vi valgt følgende strategiske satsningsområder 
Bedre risikovurderinger, synliggjøre kunnskapsbehov, bedre dialog og VKM som attraktiv 
etat. 
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Bedre risikovurderinger 
Mål 
 Utvide kompetansen på miljø 
 Ha bred ekspertise   
 Bruke oppdatert metodikk 
 Fokusere på kunnskapsgrunnlaget  
 Svare presist på oppdraget 

Virkemidler 
 Vi etablerer faggrupper med kompetanse på miljø i samsvar med nytt oppdrag  
 Vi rekrutterer gode medlemmer og medarbeidere  
 Vi henter inn ekstern kompetanse ved behov  
 Vi holder oss faglig oppdatert ved å delta på kurs og konferanser   
 Vi bruker egnede eksponeringsmodeller 
 Vi dokumenterer søk og valg av litteratur 
 Vi tar hensyn til begrensninger og usikkerhet  
 Vi kvalitetssikrer risikovurderingene faglig og teknisk 

 

Synliggjøre kunnskapsbehov 
Mål 
 Bedre det nasjonale kunnskapsgrunnlaget 

Virkemidler 
 Vi er en pådriver for at eksisterende data blir tilgjengelig på et format vi kan bruke 
 Vi er en pådriver for at norske kostholdsundersøkelser gjøres jevnlig 
 Vi gir innspill ved manglende overvåkning på områdene mattrygghet og miljø 
 Vi formidler aktivt kunnskapsbehov om særnorske forhold til forvaltningen, 

Forskningsrådet og departementene 
 
 
 



 

8  5 

Bedre dialog 
Mål 
 Tydelige oppdrag som er presist formulert 
 Samfunnet har tillit til VKM 
 Fremme utveksling av informasjon og kunnskap nasjonalt og internasjonalt 

Virkemidler 
 Vi samarbeider aktivt med våre oppdragsgivere 
 Vi kommuniserer åpent og aktivt i egnede kanaler 
 Vi bidrar til den offentlige debatten om mat og miljø 
 Vi samarbeider med kunnskapsinstitusjoner, forskningsmiljøer og internasjonale 

organer som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) 
 Vi etablerer bedre kontakt med berørte parter 

 

Attraktivt VKM 
Mål 
 Godt arbeidsmiljø 
 Tverrfaglige og samfunnsnyttige oppdrag  
 Effektive arbeidsprosesser 

Virkemidler 
 Vi er åpne, inkluderende og hjelpsomme 
 Vi gjør også risikovurderinger på eget initiativ 
 Vi fokuserer på kompetanseheving  
 Vi tar i bruk intranett og etablerer elektroniske møteplasser 


