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Utsatt frist for Genteknologiutvalget
Vi viser til din henvendelse av 22. oktober 2021 hvor du på vegne av et samlet utvalg ber om
forlenget frist for Genteknologiutvalgets arbeid med et halvt år til 1. desember 2022.
Genteknologiutvalget ble satt ned ved kongelig resolusjon 13. november 2020. Det framgår
av resolusjonen og utvalgets mandat at fristen for utvalget er 1. juni 2022, ca. halvannet år
etter arbeidet startet opp.
I kongelig resolusjon er det vist til særlig tre grunner til at tiden var inne for å sette ned
utvalget. For det første at genteknologi er et felt i rivende utvikling, og genteknologiloven fra
1993. En oppdatering av kunnskapsgrunnlaget er derfor nødvendig.
For det andre foregår det en prosess i EU knyttet til avklaringer og veivalg på
genteknologiområdet. Gjennom EØS-avtalen er Norge tett knyttet til GMO-reguleringen i EU.
Utvalget skal bidra til at Norge ikke venter på EU sine avklaringer, men selv er i front. Slik
kan Norge også spille en konstruktiv rolle overfor EU i tiden som kommer.
For det tredje kom Bioteknologirådet i 2018 med forslag til endringer i genteknologiloven,
som utvalget skal vurdere. Departementet mener disse hensynene taler for at utvalgets
utredning bør foreligge til den opprinnelige fristen.
Samtidig har det meste av tiden siden utvalget ble satt ned vært preget av smitterestriksjoner
og vanskeliggjort fysiske møter og reiser. Departementet har forståelse for at dette har
forsinket utvalgets arbeid.

Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20
www.kld.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 882

Avdeling
Naturforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Nora Vågnes
Traaholt
22 24 58 53

Utvalgets utredning vil legge grunnlaget for politikkutviklingen på genteknologiområdet i
mange år framover. Departementet vurderer derfor at det er viktigtigere at utvalget leverer en
helthetlig utredning i tråd med mandatet, enn at denne leveres til fristen.
Departementet gir derfor en forlenget frist til 1. desember 2022. Fristforlengelsen er avklart
med relevante departementer og underliggende etater som stiller ressurser til utvalgets
sekretariat.
Klima- og miljødepartementet vil lede den samlede oppfølgingen av utvalgets utredning.
Oppfølging av en NOU er normalt et omfattende arbeid, som bl.a. omfatter at utredningen blir
sendt på offentlig høring. Departementet regner med at interessen for NOU'en vil være stor,
og oppfølgningen vil involvere flere departementer og aktører. Delleveranser vil derfor i
utgangspunktet ikke behandles av departementet før man har den samlede utredningen. Av
hensyn til en mest mulig helhetlig oppfølgning ønsker departementet derfor at utvalgets
utredning leveres som en samlet leveranse innen fristen.
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