Referat

Nasjonal Komite for beskyttelse av forsøksdyr

Møte i Nasjonal Komite for beskyttelse av forsøksdyr
21.11.2019, fysisk møte Adamstua, Oslo
Deltakere (medlemmer):









Tore Kristiansen (leder, 4 år)
Espen Engh (4 år)
- deltok ikke
Grete Bæverfjord (4 år)
Susanna Lybæk (4 år)
Hogne Bleie (2 år)
Kathrine Ryeng (2 år)
Kristine Hansen (2 år)
Jenny Mattisson (3år) - deltok ikke

Deltakere fra Mattilsynet (MT):


Anette Raa (sek./ref.), Vera Rodas

Deltakere andre:


Saks
nr
kl.09

Elin Reitehaug, Adrian Smith (NORECOPA) – fysisk tilstede under deler av møtet

Saksbeskrivelse

Konklusjon i møtet

Basen (Thor Møhlensgate 49), Bergen
Velkommen - gjennomgang av dagens program v/Tore

Hvem
gjør hva
videre

Frist

Tema for møtet: Gjennomgang av Questback for plan videre,
nettside og gjennomgang utkast fra Mattilsynet
Gjennomgang referat fra siste møte

Innkalling

Referat godkjent

Godkjent

Innkalling til møte
21.11.19 Oslo - korrigert.docm

23/19

Nettside - drift og utvikling
Gikk igjennom siden og planla videre drift/utvikling av komiteens
nettside sammen Elin.
Ønsker enkel og ryddig nettside som kan videreutvikles etter
behov. Kan lages så mange brukerprofiler som komiteen ønsker.
Ble enig om noen endringer og hva som fremdeles trengs før
publisering av siden:
Referater må legges inn.
Personvern utarbeides.
Undersøker muligheter for webhost/epost annet enn gmail
Mer beskrivelse om komite på norsk (som for Engelsk)
Flere bilder evt endre banner

Snarest

Anette/
Elin
Elin
Elin
alle

Saks
nr
24/19

Saksbeskrivelse

Konklusjon i møtet

Hvem
gjør hva
videre

Utarbeide forslag til
program

Kristine

Komiteen ønsker å gi
tilbakemelding til MT

Susanne
utarbeider
utkast

Snarest
mulig

Komiteen ønsker å gi
uttalelse til MT

Kristine
utarbeider
utkast

Snarest
mulig

Basen (Thor Møhlensgate 49), Bergen
Questback – kl. 10.00-11.30

Frist

Adrian Smith fra Norecopa tilstede og deltok i
diskusjon/planlegging av videre oppfølging av resultatene etter
questback.
Tore presenterte svar og viste statistikk fra Questback. Totalt 44
av 117 (38%) har svart på questback.
Ønsker å gjennomføre en samling for Dyrevelferdsenhetene i
løpet av 2020.

25/19

Støtte forvaltning
Gjennomgikk utkast til veileder fra Mattilsynet

28/19

Støtte forvaltning
Mattilsynet ønsker uttalelse angående klagesak.
Gjennomgang av sak med Vera Rodas fra MT team forsøksdyr
ved Avd. Nasjonale oppgaver

20/19

Budsjett, økonomi, administrasjon
Tore gikk igjennom budsjett for 2019/20.
Ikke endret budsjett for 2020.
Gjennomgang reiseregninger. Siste frist for innsendelse
22.11.2019.

Eventuelt
Neste møte: møte i januar (uke 5 torsdag?) – møtet med MT
team forsøksdyr

Annet:


26/19 Gjennomgang 3R

Gjennomgang av 3R og artikkel transistion to non-animal research.
Sak utsett til neste møte.
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