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1. Innledning
Denne avtalen bygger på samhandlingsavtalen mellom Klima- og milj ødepartementet (KLD) og Helse-
og omsorgsdepartementet (HOD). Avtalens parter er Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for

mat og milj (VKM).

Miljødirektoratet er et stat lig forvalt ningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet .
Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre

forurensning. Direktoratets funksjoner er å skaffe og formidle miljøinformasjon, være

myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte
sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

VKM er en faglig uavhengig komite innen mat- og miljøområdet , oppnevnt av Helse- og

omsorgsdepartementet . VKMs samfunnsoppdrag er å utføre uavhengige, vitenskapelige

risikovurderinger for Matt ilsynet og Milj ødirektoratet , og å sikre åpen kommunikasjon om disse. VKM
gjør også risikovurderinger på eget init iat iv. VKM leverer vit enskapelige vurderinger i form av
utt alelser (på engelsk «opinions»). En utt alelse kan være en risikovurdering, en nytte-risikovurdering,

en forskningsoppsummering eller andre vitenskapelige vurderinger og kommentarer. I denne

samhandlingsavtalen omtales VKMs utt alelser som vitenskapelige vurderinger. VKMs vurderinger er
vikt ige som grunnlag for Miljødirektoratets forvalt ning på fagområdene denne avtalen omfat ter.

2. Avtalens formål
Formålet med samhandlingsavtalen er å sikre en god prosess ved priorit ering, best illing,
gjennomføring, publisering og kommunikasjon av vitenskapelige vurderinger utført av VKM på

oppdrag fra Miljødirektoratet.

3. Avtalens faglige omfang
VKM skal ut føre vitenskapelige vurderinger for Miljødirektoratet relatert t il fagområdene fremmede

organismer, handel med t ruede arter (Cites), genmodifiserte organismer (GMO), og

mikroorganismer. VKM kan, etter nærmere avtale, ut føre vitenskapelige vurderinger på andre

områder der VKM har relevant fagkompetanse.

4. Rollefordeling
Risikoanalysen består av t re sammenhengende deler: risikovurdering, risikohåndtering og

risikokommunikasjon. Risikovurderingen skal gjøres av VKM. VKMs risikovurderinger skal bidra t il å gi
Miljødirektoratet det nødvendige vitenskapelige grunnlaget for t ilfredsst illende risikohåndtering.

Risikohändteringen skal gj r e s av Miljdi re ktoratet . Risiko kommunika sjon gj r e s av Milj direktoratet

og VKM, der Miljødirektoratet uttaler seg om risikohåndteringen og VKM uttaler seg om

risikovurderingen .
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5. Partenes gjensidige forpliktelser
Partene har gjensidig forpliktet seg t il å:

• Samhandle for å nå målene i avtalens punkt 2

• Samhandle på en måt e som fremmer partenes gjensidige respekt for hverandre

• Avsett e nok ressurser, herunder for god forvalt ning, drift og utvikling av prosjekt er, t i l å

oppfylle punkt ene avtalen omhandler

• Gi nødvendig informasjon i egen etat slik at alle kan oppt re i samsvar med avt alte mål og

prosedyrer.

I de t ilfeller ekst erne fageksperter utfører arbeid for VKM på oppdrag for M iljødirektorat et , anses de

også som part under VKM.

6. Om oppdragene
Oppdragene fra Miljødirektorat et t il VKM vil variere både i form og kompleksitet . Oppdragene

spesifiseres i oppdragsbrev for hvert enkelt oppdrag, eller i årlige oppdragsbrev som utarbeides i

samarbeid mellom Milj ødirektorat et og VKM. Ved felles oppdrag fra Matt ilsynet og Miljød irekt orat et

utarbeides oppdraget i samarbeid mellom Matt ilsynet, Miljødirektorat et og VKM. Under følger en

kort beskrivelse av oppdragene innen de ulike fagområdene. Rut iner for oppdrag innen enkelt e av

fagområdene finnes i vedlegg t il samhandlingsavt alen.

Fremmede organismer
M iljødirektorat et kan innhente vit enskapelige vurderinger av fremmede organismer fra VKM i

forbindelse med søknader om innførsel, ut sett ing og hold av fremmede organismer, og som en del av

kunnskapsgrunnlaget for regelverksutvikling, t iltak, og øvrige oppgaver innenfor fagområdet .

Handel med t ruede arter {Citesj

VKM ut nevnes som norsk vit enskapelig myndighet under Cit es fra mai 2019. VKM skal fylle rollen i

t råd med kravene som st illes i Cites-konvensjonen og i henhold t il resolusjon 10.3 'Designat ion and

role of Scient ific Authorit ies'.

VKMs rolle som norsk vitenskapelig myndighet omfat ter følgende oppgaver:

• Vit enskapelige vurderinger av Cites listeforslag i forbindelse med partsmøter, samt ved

behov for vurdering av kunnskapsgrunnlaget for eventuelle opplist inger ett er norsk Cit es-

forskrift .

• Vitenskapelige vurderinger knyttet t il søknader om innførsel og utførsel av Cit es-arter.

Genmodif iserte organismer

M iljødirektoratet er ansvarlig for innhent ing av milj ørisikovurdering og miljørisikohåndt ering av GMO

regulert ett er gent eknologiloven.

VKM har løpende oppdrag fra M iljødirektoratet om å foreta miljørisikovurdering av GMO ved mott ak

av f lgende sk n ader:

• Markedsføringssøknader mott att under EU-direkt iv 2001/ 18/ EF (utsett ingsdirekt ivet )

• Markedsføringssøknader under EU-forordni ng 1829/ 2003 om genmodifiserte næringsmidler

og forvarer (forordningen)
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• Søknader om klinisk ut prøvning (utset t ing i forskningsøyemed) av legemidler som inneholder

eller best år av GMO

• Markedsføringssøknader av legemidler som inneholder eller består av GMO

Mikroorganismer

Etter forskrift om mikrobiologiske produkter, er M iljødirektorat et ansvarlig for å vurdere produkter

som inneholder eller består av mikroorganismer for ulike bruksområder som medfører t ilføring t il det

yt re miljø. Miljødirekt orat et gir, ved behov, oppdrag t il VKM om helse- og miljørisikovurdering av

mikroorganismer som t ilføres miljøet fra mikrobiologiske produkt er.

Kjemikalieområdet

VKM og M iljødirektoratet deler informasj on om vurderinger av kj emikalier og om overvåkning av

fremmedstoffer i mat og miljø.

7. Samhandlingsst rukt ur og rollebeskrivelse

Qbseryat orrol l en

M iljødirektorat et kan st ille som observat ør i VKMs hovedkomite og faggrupper samt i

prosjektgrupper knytt et t il spesifikke oppdrag, et t er nærmere avt ale. Observatøren få r ut kast t il

vurderinger som skal behandles på møt ene og kan besvare og st ille egne spørsmål. Observat øren skal

bidra t il å avklare hva M iljødirektoratet t renger svar på. Observat øren skal ikke påvirke selve

konklusjonene og den faglige vurderingen som ligger bak. Det påpekes her at M iljødirektorat et ikke

er medansvarlig for VKMs vitenskapelige vurderinger. Observatøren er underlagt samme

t aushet splikt som VKMs medlemmer (se avtalens punkt 9). For mer informasj on om

observatørrollen, se ret ningslinjer for observatører fra VKMs oppdragsgivere.

Hovedkontakt punkt

Både M iljødirekt oratet og VKM skal oppnevne en fast kontakt person som er hovedkontakt punkt et

for dialog mellom partene. AIie overordnede avklaringer rundt oppdrag t i l VKM fra M iljødirektorat et

gjøres via hovedkont akt personene.

M iljødirektorat et s observat ører i VKM

Det er M iljødirektoratet som utnevner sine observatører. Som hovedregel deltar Miljødirektorat et s

hovedkontakt person som observatør i hovedkomiteen og direktoratet s faggruppekoordinat orer som

fast observat ør på faggruppemøtene. Direktorat ets saksbehandler kan delta som observatør på

prosjekt møtene og på deler av faggruppemøt ene der saken diskuteres. Miljødirektorat et skal holde

VKM orientert om hvem som er observatør og VKM skal sikre at disse få r avt alt informasjon og

møteinnkalling.

Kont aktmoter

M iljødirektorat et og VKM skal avholde årlige kontakt møter for å diskutere saker av prinsipiell

betydning for partenes samarbeid.
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8. Relaterte samarbeidspartnere

Informasjon fra VKM om oppdrag fra Matt ilsynet

VKM vil holde Miljødirektorat et orientert om varslede og nye oppdrag fra Matt ilsynet .

Informasjon fra VKM om relevant akt ivit et i EFSA

VKM er norsk kontakt punkt for EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddelt rygghet . VKMs

direktør er fast norsk representant i EFSAs rådgivende organ, Advisory Forum (AF). Milj ødirekt oratet

har anledning t il å delta på formøter t il AF. VKM sørger for at relevant informasjon fra EFSA formidles

til Milj direktoratet .

VKMs samarbeid med Artsdatabanken

VKM og Artsdat abankens samarbeid om gjennomføring av miljørisikovurderinger av fremmede

organismer i Norge avklares i en egen samhandlingsavtale.

9. Kommunikasjon, konfidensialitet og taushetserklæring
Utgangspunktet for publisering er meroffent lighet , j f . offent lighetsloven og forvalt ningsloven.

I de t ilfeller det foreligger hjemmel i lov, herunder unnt ak for forret ningshemmeligheter

(forvalt ningsloven § 13 først e ledd nr. 2), vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas

offent lighet .

VKM plikter å innhente t aushetserklæring og opplyse om plikter med hensyn t il dett e t il alle

fageksperter som arbeider med vurderinger av søknader som inneholder t aushetsbelagt e

opplysninger i henhold t il forvalt ningsloven § 13 flg. og offent lighet sloven § 15.

Tidspunkt for publisering og koordinering av kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med VKMs

vurderinger utført på oppdrag fra M iljødirektorat et skal avklares mellom partene i hver enkelt sak.

10. Belast ningsfullmakt
VKM mott ar årlig belast ningsfullmakt for å utføre vit enskapelige vurderinger innen fagområdene

fremmede organismer, handel med t ruede arter, mikroorganismer og genmodifiserte organismer.

VKM kan innen 1. november gi innspill t il Miljødirekt orat et vedrørende belast ningsfullmakten for

påfølgende år.

11. Ved uenighet
Event uelle uenighet er mellom partene skal søkes løst gj ennom dialog. Dersom løsning ikke finnes

gjennom dialog mellom part ene, skal løsningen avklares i Helse- og omsorgsdepart ement et og Klima-

og milj d epart ementet .

12. Evaluering
Avt alen evalueres årlig under kontakt møt et og før inngåelse av en ny avtale.
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13. Avtaleperiode
Avt alen t rer i kraft 1. februar 2019. Avtalen har en t idsramme på 5 år forutsatt videreføring av

avt alen mellom KLO og HOD. Avtalens vedlegg kan revideres innen fastsatt periode for event uelt å

fange opp nye moment er som avtalen bør inneholde.

14. Signat ur
Denne samarbeidsavt alen er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene beholder hvert sit t

eksemplar.

Oslo, 30.01.2019

-26.
Lars E. Hanssen

Direktør VKM

Vedlegg

#
Ellen Hambro

Direkt ør M ilj ødirektoratet
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