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Forretningsorden for Kemikalieforum
under kemikalieindsats 2014-2017

Regeringen indgik den 23. oktober 2013 en bred aftale med alle
Folketingets partier om kemikalieindsatsen i 2014-2017.
Kemikalieindsatsen 2014-2017 er en integreret del af indsatsen for en grøn
omstilling med fokus på høj beskyttelse af miljø og sundhed, vækst,
innovation og ressourcer. Kemikalieindsatsen er udarbejdet på baggrund af
en lang række møder og en fælles workshop med en bred kreds af
interessenter. Etablering af et nyt Kemikalieforum, bestående af
myndigheder, industri, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og
andre relevante interessenter, er et af initiativerne i kemikalieindsatsen.
Formål:
Kemikalieforum har til formål at sikre videndeling, dialog, og samarbejde
på kemikalieområdet.
Kompetence:
Kemikalieforum etableres i perioden 2014-2017 og skal bidrage til, at
initiativer i Kemikalieindsats 2014-2017 forankres og koordineres på tværs
af myndigheder og interessenter.
Kemikalieforum skal bidrage til øget fokus på problematiske kemikalier i
produkter og sikre gensidig læring og inspiration gennem faglige
diskussioner på tværs af myndigheder og interessenter.
Kemikalieforum kan nedsætte underfora/partnerskaber mellem interessenter
og andre myndigheder for at belyse og drøfte udvalgte problematiske
kemikalier eller produktgrupper. For hver arbejdsgruppe/underforum
beskrives den konkrete opgave og formål.
Opgaver
Kemikalieforum skal, med udgangspunkt i eksempelvis konkrete eller
generelle oplæg/cases fra Miljøstyrelsen eller ad hoc specifikke
fora/arbejdsgrupper, bidrage til at belyse fælles udfordringer og muligheder
i forhold til kemikalier i produkter.
Kemikalieforum skal bidrage til, at en dansk indsats på kemikalieområdet
har et internationalt fokus. Kemikalieforum kan derfor også inddrage
initiativer i andre lande, og medlemmer af Kemikalieforum skal sikre
dialog og videndeling med deres relevante organisationer i EU.

Kemikalieforum kan anbefale igangsætning af nye initiativer, som fx
kortlægning, vurdering, vejledning og information om kemikalier i
produkter med udgangspunkt i branchernes udfordringer.
Kemikalieforum skal sætte fokus på samarbejdet mellem offentlige
myndigheder, virksomheder og øvrige interessenter og derved muliggøre
gensidig inspiration og koordination. Kemikalieforum kan endvidere
anbefale at igangsætte fælles indsatser og initiativer på tværs af
myndigheder og interessenter.
Kemikalieforum kan desuden drøfte og pege på behov for at tilvejebringe
yderligere viden på konkrete områder (produkter, kemiske stoffer etc.).
Kemikalieforum skal bidrage til at udbrede information om eksempelvis
nye regler til virksomheder og forbrugere, som har til formål at fremme
frivillig udfasning og substitution af visse kemikalier.
Kemikalieforum skal generelt understøtte, at den fremtidige indsats på
kemikalieområdet i videst mulige omfang bidrager til at fremme innovation,
udbud og efterspørgsel efter de mindst miljø- og ressourcebelastende
produkter.
Forums medlemmer:
Kemikalieforums medlemmer består af politikere, erhvervsorganisationer,
grønne organisationer, forbrugerorganisationer, faglige organisationer,
myndigheder, forskere mv. jf. bilag 1.
Hver organisation udpeger deres medlem til Kemikalieforum. For hvert
medlem udpeges en suppleant.
Formandsskabet for Kemikalieforum vil være et rullende formandskab, som
skifter hvert år. Formandskabet er ansvarligt for afholdelse af møder og
udarbejdelse af dagsorden for møderne. Såfremt medlemmer af
Kemikalieforum, ikke ønsker at varetage formandsskabet, vil
Miljøministeriet varetage formandsskabet. Miljøministeriet varetager
formandsskabet for Kemikalieforum i 2014.
Møder:
Der afholdes som udgangspunkt møde i Kemikalieforum 2 gange årligt.
Mødefrekvensen drøftes løbende og justeres efter medlemmernes ønsker.
Første konstituerende møde vil blive afholdt i maj 2014. På dette møde
vedtages udkast til forretningsorden for Kemikalieforum. Det besluttes
endvidere inden udgangen af 2014, hvem der skal varetage formandsskabet
i 2015.
Forslag til dagsordenspunkter skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger
inden mødet. Sekretariatet fremsender dagsorden senest 2 uger inden
mødedato. Dagsorden mv. offentliggøres på ”Kemikalieindsatsen.dk”.
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Kemikalieforums møder er ikke offentlige. Dog kan Kemikalieforum
bestemme, at andre personer end Kemikalieforums medlemmer kan deltage
i eller overvære møder. Således kan Kemikalieforum invitere eksperter og
interessenter til at deltage i diskussioner om konkrete problemstillinger –
herunder drøftelse af ad hoc sager af særlig vanskelig karakter.
Møder i Kemikalieforum ledes af det siddende formandsskab.
Sekretariatsbetjening
Miljøstyrelsen sekretariatsbetjener Kemikalieforum samt specifikke
underfora/arbejdsgrupper.
Underfora/arbejdsgrupper:
Kemikalieforum kan efter behov nedsætte underfora/arbejdsgrupper, der i
en begrænset periode kan arbejde med konkrete områder, hvor både opgave
og formål beskrives. I et underforum kan andre interessenter deltage, uanset
om de er medlemmer af Kemikalieforum.
Underfora/arbejdsgrupperne afholder selvstændige møder, hvor de selv
fastsætter arbejdsformen. Underfora/arbejdsgrupperne refererer alene til
Kemikalieforum, som de meddeler status for arbejdet. Efter indstilling fra
underfora/arbejdsgrupperne selv, nedlægger Kemikalieforum gruppen, når
det planlagte arbejde er afsluttet.
Ændringer i forretningsordenen:
Denne forretningsorden er vedtaget af Kemikalieforum den 26. maj 2014.
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal godkendes af
Kemikalieforum.
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Bilag 1.
Det foreslås, at Kemikalieforum består af følgende organisationer:
Miljøministeren
Folketingets Miljøudvalg: 8 medlemmer (ét medlem fra hvert parti)
Dansk Industri: 1 medlemmer
Dansk Erhverv: 1 medlemmer
Plastindustrien i Danmark: 1 medlem
Brancheforeningen SPT: 1 medlem
Arbejdstilsynet: 1 medlem
3F/LO: 1 medlem
CO Industri: 1 medlem
Sundhedsministeriet: 1 medlem
Fødevareministeriet: 1 medlem
Miljømærkning Danmark: 1 medlem
Forbrugerrådet: 1 medlem
Det Økologiske Råd: 1 medlem
Danmarks Naturfredningsforening: 1 medlem
Videncenter for Allergi: 1 medlem
Center for Hormonforstyrrende Stoffer: 1 medlem
DTU: 1 medlem
Miljøministeriet: 2 medlemmer samt 1 sekretær.
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