Mandat

Koordineringsgruppe for Intensjonsavtalen om
et sunnere kosthold mellom matbransjen og
helsemyndighetene

Bakgrunn

Helsemyndighetene har inngått en intensjonsavtale om tilrettelegging
for et sunnere kosthold med matbransjen, heretter omtalt som partene.
Koordineringsgruppen inngår i intensjonsavtalens organisasjonsmodell.

Varighet

Koordineringsgruppen fungerer så lenge intensjonsavtalen løper.
Medlemmene i koordineringsgruppen oppnevnes for to år om gangen
og kan gjenvelges.

Rolle, ansvar og
oppgaver

Koordineringsgruppen skal ha det overordnede ansvaret for å
koordinere arbeidet med intensjonsavtalen inkludert fremdrift og
måloppnåelse med et særskilt fokus på innsatsområde 5 og 6.
Koordineringsgruppens oppgaver er beskrevet i punkt 5 og 6 i
intensjonsavtalen.
Gjennom drøftinger skal koordineringsgruppen arbeide for å nå
intensjonsavtalens målsettinger. Gruppen kan forberede innlegg eller
innspill til helse- og omsorgsministerens næringslivsgruppe innen
intensjonsavtalens innsatsområder.
Koordineringsgruppen kan iverksette egne prosesser for å arbeide med
innsatsområdene når det er hensiktsmessig. Pågående arbeid innen
innsatsområder, som for eksempel Saltpartnerskapet, videreføres inntil
videre.
Koordineringsgruppen beslutter i hvilket format partene skal rapportere
om innsats og resultater. Rapporteringen skal være i tråd med føringene
i vedlegg 1 til intensjonsavtalen.
Helsedirektoratet leder koordineringsgruppen.
Koordineringsgruppen oppnevner en referansegruppe bestående av
ressurspersoner med kompetanse innen relevante innsatsområder.
Eksperter fra referansegruppen skal gi faglige råd til
koordineringsgruppen og innsatsområdene. Koordineringsgruppen lager
et mandat for referansegruppen.

Sammensetning

Partene skal ha representanter i koordineringsgruppen.
Representantene skal dekke de ulike innsatsområdene.
•
•
•

Helsedirektoratet ved Folkehelsedivisjonen representerer HOD i
koordineringsgruppen
Representantene fra matbransjen er oppnevnt av næringslivets
organisasjoner/virksomheter som har signert intensjonsavtalen
Leder av sekretariatet møter i koordineringsgruppen

Representantene skal fordele seg slik:
• 2 representanter fra Virke/Norgesgruppen

•
•
•
•
•
•

2 representanter fra NHO Handel/Rema
2 representanter fra Coop
1 representant fra Sjømat Norge
1 representant fra Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters
Forbund
4 representanter fra NHO Mat og Drikke/mat- og
drikkeprodusentene
2 representanter fra myndighetene

Representantene i koordineringsgruppen (totalt 14 personer) skal
utpeke et varamedlem som sikrer representasjon fra alle partene ved
behandling av viktige saker.
Sekretariat

Evaluering

Det opprettes et sekretariat som organiseres i Helsedirektoratet.
Sekretariatsfunksjonen innebærer praktisk tilrettelegging og
gjennomføring av møter, saksforberedelse og referatføring samt
tilrettelegging av kontakt mellom koordineringsgruppe, innsatsområder
og helsemyndighetene.
Koordineringsgruppen vurderer årlig om fremdriften er i henhold til
målene i intensjonsavtalen og rapporterer til Helse- og
omsorgsministerens næringslivsgruppe.

