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Sammanträde i nämnden
§

Ärende

Åtgärd

1.

Närvarokontroll

Se separat deltagarförteckning.

2.

Val av justeringsperson

Betty Malmberg valdes att tillsammans med ordföranden Mari
Andersson justera protokollet.

3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4.

Föregående protokoll.

Protokollen från den 19 juni respektive protokoll per capsulam den 23
september 2019 godkändes och
lades till handlingarna.

5.

Stefan Johansson redogjorde för
a) Överenskommelsen enligt 18§ myndighetensförordningen mellan
Gentekniknämnden och Vetenskapsrådet,
b) redovisningen till Justitiedepartementet av uppdraget att förbereda
och genomföra överföring till Vetenskapsrådet av vissa uppgifter som
rör verksamheten vid Gentekniknämnden dnr 045/2019-1.2.,
c) regeringsbeslut, ändring av regleringsbrev för nämnden, dnr
060/2019-1.2., samt
d) ändrad förordning (2007:1075) med
instruktion för Gentekniknämnden.
e) Marie Nyman redogjorde för ordförandeärendet avseende en remiss
från Naturvårdsverket, Sveriges
rapport till Cartagenaprotokollet, dnr
087/2019-4.1.1.
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§ 5a forts
f)

Mari Andersson redogjorde för ordförandeärendet avseende en remiss
från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, förslag till föreskrifter om statliga myndigheters
rapportering av it-incidenter, dnr
080/2019-4.1.

6.

Vice ordföranden Stefan Johansson
informerade om att myndighetens
ledning ska lämna ett skriftligt uttalande till Riksrevisionen om förhållanden inom myndigheten. Uttalandet lämnas i anslutning till
årsredovisningens inlämnande.
Stefan föreslog att uppgiften skulle
delegeras till ordföranden.

7.

Årsredovisning per 31 augusti 2019

Nämnden beslutade att delegera
uppgiften till Mari Andersson.

Nämnden fattade beslut enligt dnr
079/2019-1.6.3

- Marie Nyman föredrog verksamhetsberättelsen
- Birgit Postol föredrog de finansiella
delarna.
8.

Marie Nyman föredrog ett ärende från
Läkemedelsverket gällande en ansökan
om klinisk prövning för behandling av
hemofili B.

Nämnden beslutade enligt dnr
093/2019-4.1.1.

9.

Dataskyddsombud

Nämnden beslutade att ansvaret för
dataskyddet övergår från kanslichefen till Vetenskapsrådets
dataskyddsombud Victoria
Söderqvist enligt dnr 094/2019-1.4

10.

Information från kansliet
Vetenskapsrådets dataskyddsombud,
ekonomichef samt enhetschefen för styrning och samordning har erbjudits sig att
komma till nämnden vid tillfälle.
Marie Nyman informerade om nyligen
publicerad statistik avseende odling av
genmodifierade grödor.
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Åtgärd

Det finska ordförandeskapet har föreslagit att rådet ska uppmana
kommissionen att ta fram en studie om
nya teknikers status enligt unionslagstiftningen. Studien ska ta hänsyn till EUdomstolens dom. Diskussion om innehållet diskuteras för närvarande av
lantbruksattachéerna i Bryssel. Finland
har för avsikt att förslag till beslut ska tas
upp för beslut på rådet i december.
Vid protokollet:

Birgit Postol
Justeras:

Justeras:

Mari Andersson

Betty Malmberg
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