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Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda 

 

Bioteknologinemnda er et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som 

særlig skal vurdere og drøfte prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til 

bioteknologi og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål. 

Bioteknologinemnda oppnevnes av Kongen, jf. bioteknologiloven § 7–3 og 

genteknologiloven § 26. Lenke til nemndas mandat er http://www.bion.no/om-

oss/mandat/ .     

 

Direktoratet for ikt og forvaltning (Difi) gjennomførte i 2012 en evaluering av 

Bioteknologinemnda på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og 

Miljøverndepartementet. Lenke til evalueringen; http://www.difi.no/filearchive/difi-

rapport-2012-11-evaluering-av-bioteknologinemnda.pdf .  

 

Hensikten med evalueringen var å få en vurdering av hvordan Bioteknologinemnda 

fyller rollen som uavhengig rådgivende organ i tråd med gjeldende mandat. 

Evalueringen gir grunnlag for å vurdere om det er behov for endringer i Nemndas 

mandat og organisering. Nåværende nemndsperiode ble forlenget med ett år frem til ca 

1. juli som følge av evalueringen av Nemnda.  

 

Oppfølgingen av evalueringen av Bioteknologinemnda er i prosess og vil skje parallelt 

med oppnevningsarbeidet, men siden oppfølgingen kan kreve lovendring og dermed ta 

tid, ønsker departementene å oppnevne ny Bioteknologinemnd etter gammel ordning, 

men med tilpasning til noen av Difis anbefalinger fra evalueringen.  

 

Bakgrunn og evalueringen av Bioteknologinemnda(Nemnda) 

Nemnda ble første gang oppnevnt i 1991, og består dels av personlig oppnevnte (13) 

medlemmer, og dels av organisasjonsrepresentanter (8). Denne sammensetningen har 

http://www.bion.no/om-oss/mandat/
http://www.bion.no/om-oss/mandat/
http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2012-11-evaluering-av-bioteknologinemnda.pdf
http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2012-11-evaluering-av-bioteknologinemnda.pdf
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stort sett vært uendret siden opprettelsen. Et viktig hensyn bak inkludering av 

organisasjonsrepresentanter, var den generelle mangelen på kunnskap om bio- og 

genteknologi i 1991. 

 

Oppnevning av ny Nemnd 

Utløpsperioden for nåværende nemndsperiode er ca 1. juli d.å. Departementet ønsker 

en åpen og inkluderende prosess knyttet til hvem som spiller inn forslag til nye 

medlemmer i Nemnda. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer derfor med 

dettedepartementer, organisasjoner, andre interessegrupper og enkeltpersoner til å 

komme med forslag på ny leder og nye nemndsmedlemmer. Vi ber om at 

departementene koordinerer innspill fra underliggende etater. Denne invitasjonen 

legges også ut på departementets og Bioteknologinemndas hjemmesider.  

 

Oppnevningen vil gjelde for perioden fra ca 1. juli 2013 til den dato departementet 

bestemmer, maksimalt 4 år. Nåværende/tidligere medlemmer kan i utgangspunktet 

ikke gjenoppnevnes dersom de har vært medlemmer mer enn en periode. 

 

I tråd med anbefalinger fra evalueringen, vil departementet gjøre noen mindre 

endringer i sammensetning og størrelse på Nemnda for å sikre en mest mulig helhetlig 

sammensatt, tidsriktig og funksjonell nemnd. Det legges opp til at Nemnda vil bestå av 

totalt 15 medlemmer inkludert leder, og at alle representantene i Nemnda skal være 

personoppnevnte.  

 

Departementet ønsker, i tråd med anbefalingene fra ovennevnte evaluering, at 

prinsippet om åpenhet knyttet til Bioteknologinemndas arbeid skal etterstrebes. Dette 

betyr blant annet at saker til nemndsmøter og referater fra møtene skal være offentlig 

tilgjengelige, med unntak av saker som må unntas i henhold til gjeldende regelverk, 

samt at det skal være mulig for de som ønsker det å delta som observatør i nemnds-

møtene. 

 

Nemndas sammensetning bør reflektere bredde med hensyn til både faglighet og 

forståelse for prosesser i samfunnet og i forvaltningen i tråd med Nemndas mandat. 

Aktuelle kompetanseområder er etikk, filosofi, politikk, jus, forvaltning, kultur-

forståelse, medisin (human- og veterinærmedisin), gen- og bioteknologi, miljø og 

økologi - samt representasjon fra akademia, offentlig og privat sektor  og brukere/ 

befolkningen. Ved sammensetningen vil det bli tatt hensyn til kjønnsbalanse og 

geografisk tilhørighet. 

 

Vi ber om korte redegjørelser (maks 1 side) med begrunnelse for forslagene på leder 

og medlemmer.  

 

Frist for innspill 

Forslag til leder og medlemmer må være mottatt i departementet senest  

onsdag 7. mai 2013. 
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Forslag kan sendes pr brev eller pr e-post til postmottak@hod.dep.no. Eventuelle 

spørsmål kan rettes til fagdirektør Hjørdis Møller Sandborg (hms@hod.dep.no),  

telefon 22 24 84 90. 

 

Hvis det er noen organisasjoner som mangler på adresselisten, ber vi om at disse gjøres 

oppmerksom på dette brevet som også legges på departementets hjemmeside på 

regjeringen.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Cathrine Meland e.f. 

ekspedisjonssjef Maiken Engelstad 

 avdelingsdirektør 
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Adresseliste; 

 

Akademikerne 

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide 

Amnesty International Norge 

Aleris Helse 

Apotekforeningen 

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 

Barneombudet 

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO 

Biskopene 

Bioteknologinemnda 

Cerebral Parese-foreningen 

Colosseumklinikken AS 

Datatilsynet 

DELTA 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) 

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 

Den Norske Advokatforening 

Den Norske Jordmorforening 

Den Norske Legeforening 

Departementene (departementene sender til sine egne underliggende) 

Det Norske Diakonforbund 

Drammen private sykehus 

EEG-Laboratoriet AS 

Fagforbundet 

FAMPO 

Farmasi Forbundet 

Fellesorganisasjonen FO 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 

Finansnæringens Hovedorganisasjon 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Foreningen for blødere i Norge 

Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte 

Foreningen for hjertesyke barn 
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Foreningen for kroniske smertepasienter 

Foreningen for Muskelsyke 

Foreningen For Transpersoner Norge 

Forskningsstiftelsen FAFO 

Forum for Bioteknologi 

Framtiden i våre hender 

FRIFO Friluftslivets fellesorganisasjon 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

Fürst medisinske laboratorium AS 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 

Genøk – Senter for biosikkerhet,  

Gynlab AS 

Haraldsplass diakonale høgskole 

Helsedirektoratet 

Helsetjenestens Lederforbund 

HIV-Norge 

Human-Etisk Forbund 

Hørselshemmedes Landsforbund 

Innovasjon Norge 

Institutt for samfunnsforskning 

International Society of Eciwo Biology Norway 

Islamsk Råd Norge 

JURK 

Juss-Buss 

Jussformidlingen 

Jusshjelpa 

Kirkerådet 

Kirkens Bymisjon 

Klagenemnda for behandling i utlandet 

KS – Kommunenes Interesseorganisasjon  

Kreftforeningen 

Kreftregisteret 

Landets fylkeskommuner 

Landets fylkesmenn 

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdannelse) 

Landets pasientombud 

Landets regionale helseforetak 

Landets universiteter 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
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Landsforeningen for Huntingtons sykdom 

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 

Landsforeningen for Trafikkskadde 

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner  

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Legeforeningens forskningsinstitutt 

Legemiddelindustriforeningen 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon 

Medicus 

Medisinsk fødselsregister 

Medi 3 

Menneskeverd 

Mental Helse Norge 

Miljøstifelsen Zero 

MS - Forbundet 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) 

Nasjonalt folkehelseinstitutt 

Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

Nettverk for GMO-fri mat og fôr, v/Norges Bygdekvinnelag  

Nettverk for private helsevirksomheter 

Norges Astma- og allergiforbund 

Norges Blindeforbund 

Norges Diabetesforbund 

Norges Døveforbund 

Norges Farmaceutiske Forening 

Norges Fibromyalgi Forbund 

Noregs fiskarlag 

Norges forskningsråd 

Norges Handikapforbund 

Norges Juristforbund 

Norges kristelige legeforening 

Norges Kvinne- og familieforbund 

Norges miljøvernforbund 

Norges Naturvernforbund 

Norges Parkinsonforbund 
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Norges Røde Kors 

Norsk audiografforbund 

Norsk biotekforum 

Norsk Bondelag 

Norsk bonde- og småbrukarlag 

Norsk Cøliakiforening 

Norsk Epilepsiforbund 

Norsk Ergoterapeutforbund 

Norsk Folkehjelp  

Norsk Forbund for Utviklingshemmede 

Norsk Forening for cystisk fibrose 

Norsk forening for Mikrobiologi 

Norsk Forskerforbund 

Norsk Fysioterapeut Forbund 

Norsk Helse- og velferdsforum 

Norsk Immunsviktforening 

Norsk industri 

Norsk Palliativ Forening 

Norsk Pasientforening 

Norsk Presseforbund 

Norsk Psoriasis Forbund 

Norsk Radiografforbund 

Norsk Redaktørforening 

Norsk Revmatikerforbund 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

Norsk senter for menneskerettigheter 

Norsk Skolelederforbund 

Norsk sykepleierforbund 

Norsk Tourette Forening 

Norsk Thyreoideaforbund 

NOVA 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

Organisasjonen Voksne for Barn 

PARAT 

Pasientskadenemnda 

Patentstyret 

Pensjonistforbundet 

Personvernnemnda 

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 
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Regjeringsadvokaten 

Redd Barna 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge 

Riksrevisjonen 

Ringvoll Klinikken 

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen 

Ryggforeningen i Norge 

Sametinget 

Senter for medisinsk etikk 

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper 

SINTEF  

Statens helsetilsyn 

Statens legemiddelverk 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 

Statens strålevern 

Stiftelsen Kirkeforskning 

Stiftelsen Menneskerettighetshuset 

Stiftelsen Organdonasjon 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Surrogatiforeningen 

Sysselmannen på Svalbard 

Teknologirådet 

Turner Syndrom foreningen i Norge 

Utviklingsfondet 

Unio 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

Veterinærinstituttet 

Virke 

WWF   

Yngre legers forening 

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) 

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet 

 

 


