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Møteleder ønsket velkommen til det 21. møtet i koordineringsgruppen. Alle møtedeltakere
presenterte seg. Møteleder leste opp den konkurranserettslige erklæringen som gjelder for
møter i medhold av intensjonsavtalen. Erklæringen ble signert av møtedeltakerne som var
fysisk til stede.
Helse- og omsorgsdepartementet meldte en sak til eventuelt, intensjonsavtalens utmerkelser
2022. REMA meldte en sak til eventuelt. NHO Mat og Drikke meldte en sak til eventuelt.
Sak 19/22 NNR2022, status og veien videre
a. Møteleder introduserte kort. I arbeidet med revidering av de nordiske
ernæringsanbefalingene (NNR2022) er åpenhet og transparens viktig. Dette er det prosjektet
i regi av Helsedirektoratet som, frem til nå, har og har hatt størst grad av involvering. Det er
viktig at alle engasjerer seg i prosessen og er aktive i de åpne høringene.
Prosjektleder Rune Blomhoff orienterte om status i arbeidet med å revidere de nordiske
ernæringsanbefalingene som gjøres på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. Prosjektet
involverer fem nordiske land og tre baltiske land. Prosjektperioden er fra januar 2019 til juni
2023. NNR skal levere oppdaterte næringsstoffanbefalinger på 36 næringsstoffer og 17
matvaregrupper. NNR gir vitenskapelige råd til helsemyndighetene i de åtte involverte
landene. Landenes helsemyndigheter omsetter så dette til nasjonale kostråd. Det har vært
tradisjon for at næringsstoffanbefalingene i stor grad integreres uten justeringer, men at de
matvarebaserte kostrådene tilpasses noe til hvert enkelt land.
Det er en eksplosiv økning i vitenskapelige artikler innen kosthold og helse. Det publiseres
mer enn 350 nye vitenskapelige artikler hver dag som er relevante for NNR. Dette gjør at
metodikk og prosess for å utlede anbefalinger må videreutvikles sammenliknet med tidligere
utgaver av NNR. I prosjektet er det utarbeidet en svært grundig metodikk og prosess for å
sikre høyest mulig faglig kvalitet og for å unngå personlig bias. Dette er godt beskrevet på
nettsidene til NNR2022.
Grunnlaget for å integrere bærekraft ble presentert. En rekke fagpersoner er involvert i
arbeidet med bærekraft. Den første av en serie bakgrunnsartikler som utarbeides som del av
NNR2022 er på høring frem til 30. september. Arbeidet med bærekraft vil, i tillegg til
bakgrunnsartiklene som er under utarbeiding, også lene seg på andre store rapporter som
blant annet FNs klimapanel (IPCC), FNs naturpanel (IPBES), Science Advice For Policy By
European Academies (SAPEA) og en del føringer fra Nordisk Ministerråd. Integrering av
bærekraftsaspekter planlegges å gjøres i oppsummeringsrapporten, som samler anbefalinger
og konklusjoner fra de 53 kapitlene om næringsstoffer og matvaregrupper. NNR komiteen
er ansvarlig for den faglige anbefalingen i oppsummeringsrapporten og NNR2022.
Utkast til kapitlene i NNR publiseres så snart de er klare for offentlig høring. Prosjektleder
oppfordret alle til å delta aktivt i høringsprosessene og å melde seg på nyhetsbrev (nederst
på denne siden) for å få varsler om nye høringer som legges ut.
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Det kom et spørsmål om hvorfor noen av næringsstoffkapitlene som har vært på høring har
inkludert elementer av bærekraft, mens andre ikke har hatt dette. Dette kommer av at man
tidligere i prosessen planla for å ta inn elementer av bærekraft i hvert enkelt kapittel, men
det er nå bestemt at dette skal tas ut av hvert enkeltkapittel. Kapitlene vil nå være rene
helsekapitler, så vil bærekraftsaspektet integreres i oppsummeringsrapporten.
Det kom en påstand om at vurdering av rødt kjøtt i det globale sykdomsbyrdeprosjektet
(GBD) 2019 ikke var så god (det var en betydelig endring fra GBD2017 til GBD2019 når
det gjelder helseeffekter fra inntak av rødt kjøtt). Det ble kommentert at GBD oppdateres i
disse dager og at vurderingen av rødt kjøtt gås gjennom på nytt.
Det ble informert om at planlagt lansering er 21. juni 2023.
Sak 20/22 Prosesseringsgrad som kriterium for sunnere matvalg
a. NHO Mat og Drikke har bedt om saken og innledet til drøfting. Det er kjent at
intensjonsavtalen og kostrådene stadig utsettes for kritikk i media. I kritikken sies det blant
annet at arbeidet med reformulering, dvs. å redusere salt, sukker og mettet fett, øker grad av
"prosessering" gjennom endring av ingredienser og økt bruk av tilsetningsstoffer, og
dermed gjør matvarene mindre sunne. Myndighetenes kostråd blir også utfordret. Aktørene
mener at samarbeidet i intensjonsavtalen er viktig for folkehelsen.
Mat og drikkenæringen har ikke legitimitet i media til å forsvare intensjonsavtalen og
reformuleringsarbeidet. NHO Mat og Drikke anser at Helsedirektoratet er eier av
merkevaren Intensjonsavtalen i tillegg til de nasjonale kostrådene og dermed må ha en
tydeligere og mer aktiv stemme i debatten til forsvar for intensjonsavtalesamarbeidet og de
felles målsetningene.
Møteleder kommenterte at vi legger merke til kritikken som kommer. Helsedirektoratet
svarer på de aller fleste av mediehenvendelsene som kommer. Vår policy er at vi skal svare
så ofte vi kan og være til stede i det offentlige ordskiftet. Dette er noe vi vil fortsette med.
Helsemyndighetene kommer til å fortsette å fremsnakke intensjonsavtalen som et
partnerskap. Det er ikke alltid Helsedirektoratet får komme med motsvar, eller blir spurt om
å komme med svar, før det blir publisert. Helse- og omsorgsdepartementet fremmer avtalen
i de fora de har, bl.a. ovenfor politikere og Storting. Det ble poengtert at det er viktig at
helsemyndighetene fortsetter å fremsnakke samarbeidet med matbransjen gjennom
intensjonsavtalen.
En del av endringene som gjøres på bakgrunn av målene i intensjonsavtalen vil kunne ha og
har ført til endringer som enkelte vil kalle økt grad av "prosessering". Dette er en villet
endring, da de reformulerte produktene inneholder mindre salt, sukker og mettet fett og
kanskje mer grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk. Disse endringene er
positive for folkehelsen og i tråd med målet om at en større andel av befolkningen skal ha et
kosthold som er i tråd med kostrådene. Det kom et forslag om å øke fokuset på kostrådene
og helseeffekter av å ha et sunt kosthold. Dette ble støttet.
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Det kom spørsmål om kapittel om "Ultraprosessert mat" NNR2022. Dette kapittelet er
under arbeid og vil bli lagt ut på offentlig høring så snart det er klart.
Sak 21/22 Helsedirektoratets arbeid inkludert status per innsatsområde
a. Sekretariatet informerte kort om Helsedirektoratets arbeid siden forrige møte. Det var flere
oppfølgingssaker fra forrige møte, blant annet etablering av referansegruppe for
intensjonsavtalen, SSBs arbeid med utvikling av ny kostholdsstatistikk, sak 23/22, arbeid
med ny nøkkelhullskampanje og organisering av innsatsområde 5; påvirkning av
forbrukeratferd, sak 25/22.
Ad referansegruppen for intensjonsavtalen. Sekretariatet har invitert og vært i dialog med
alle institusjoner som koordineringsgruppen ønsket at skulle utgjøre referansegruppen.
Medlemmene i referansegruppen skal representere både seg selv og sin virksomhet, og kan
gi faglige råd til koordineringsgruppen og innsatsområdene som definert i avtalen. Oversikt
over medlemmene i referansegruppen ble presentert.
Referansegruppe for intensjonsavtalen 2022-2025:
• Folkehelseinstituttet/OsloMet – Liv Elin Torheim, professor i samfunnsernæring
og avd.direktør i FHI
• Forbruksforsningsinstituttet SIFO/OsloMet – Annechen Bahr Bugge, Forsker
• Handelshøyskolen BI – Lars Olsen, Professor og dekan
• Havforskningsinstituttet – Maria Wik Markhus, forsker sjømat og ernæring
• Høyskolen Kristiania – Runar Døving, professor ved Institutt for Markedsføring
• NIBIO – Anne Kjersti Bakken, seniorforsker divisjon for matproduksjon og
samfunn
• NMBU – Birger Svihus, professor innen ernæring og husdyr
• Nofima – Kristin Hollung, Forskningssjef avdeling Mat og Helse
• Norges Handelshøyskole - Mathias Philip Ekström, Førsteamanuensis, FAIR, The
Choice Lab
• SINTEF Ocean – Kirsti Greiff, Forskningsleder, fiskeri og ny biomarin industri
• Universitetet i Oslo – Nanna Lien, Professor i samfunnsernæring
• Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole - Edel O. Elvevoll, professor i
næringsmiddelteknologi
Det planlegges for at medlemmene i referansegruppen kort kan presentere seg selv og sine
fagfelt i de kommende møtene i koordineringsgruppen. Et forslag er å samle
representantene med tilgrensende fagområder, slik at disse kan presentere seg gruppevis i
samme møte. Sekretariatet følger opp dette.
b. Status og planer for innsatsområde 1: salt. Sekretariatet informerte om arbeidet med salt.
Fafo jobber med å utarbeide en rapport om Saltpartnerskapet for perioden 2019-2021.
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Utkast til rapport skal etter planen legges frem i årets siste møte koordineringsgruppen 16.
november. Rapporten skal ferdigstilles denne høsten.
VKM skal på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdere nytte og risiko ved å erstatte salt
(natriumklorid) i mat og drikke med kaliumklorid. Prosjektet er utsatt i påvente av guidelines
for salterstattere fra Verdens helseorganisasjon, WHO. WHO planlegger å gjennomføre en
offentlig høring av de kommende anbefalingene om salterstattere høst 2022, og å ferdigstille
anbefalingene i etterkant av høringen. Helsedirektoratet vil dele informasjon om høringen så
snart den er publisert.
c. Status og planer for innsatsområde 2: tilsatt sukker. NHO Mat og Drikke koordinerer
arbeidet i innsatsområde 2 og 3. Workshopene 6. mai er grundig redegjort for i sakspapirene
til møtet. Det er p.t. ingen planer om nye workshoper akkurat nå.
d. Status og planer for innsatsområde 3: mettet fett. Se c).
e. Status og planer for innsatsområde 4: grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og
sjømat. Arbeidet med #MerAv koordineres i fellesskap av NFGF, BKLF og Sjømat Norge.
NFGF presenterte status. Konkurransen #MerAv - NM Sunn Mat i Farta er
gjennomført. Det var lav deltakelse, men de innsendte bidragene var veldig gode. Det blir
premiering i neste uke.
Det skal gjennomføres en ny konkurranse #MerAv - NM Sunn Mat i kantina.
Konkurransen starter i oktober og foregår fra 15. oktober – 31. desember. Det planlegges
for premieutdeling på UMAMI arena som arrangeres på NOVA Spektrum i Lillestrøm 14.17. februar 2023. Les mer på nettsiden til konkurransen.
#MerAv-gruppen har signert en samarbeidsavtale med Opplysningskontoret for Frukt og
Grønt (OFG) og Ungt Entreprenørskap som varer gjennom hele intensjonsavtalens
varighet.
f. Status og planer for innsatsområde 5: påvirkning av forbrukeratferd. Innsatsområde 5
organiseres av Helsedirektoratet som presenterte status i arbeidet. Det ble vist elementer fra
det nye overordnede kommunikasjonskonseptet "Lev". Konseptet segmenteres ut mot ulike
målgrupper, så det er ingen som får med seg alt. Viste kampanjefilmer og elementer fra
innholdssamarbeid med Schibsted og resultater fra disse. Kampanjeelementer og innhold
om kosthold har folk vist stor interesse for, med høy lesetid og gode tall for deling. Det ble
minnet om å følge Helsedirektoratets befolkningskanal på Facebook, Helsa di.
Helsedirektoratet jobber med å ferdigstille årets nøkkelhullskampanje, som skal på i uke 4245. Det har vært gjennomført innspillsmøte med matvarebransjen og sekretariatet
oppfordrer alle aktører til å følge og dele kampanjen, samt å ha fokus på nøkkelhullet i
ukene hvor kampanjen er på. Materiell som kan deles videre sendes til aktørene så snart
dette er klart.
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Sak 22/22 Nordisk nudgingprosjekt om Nøkkelhullet
a. Sanne Nielsen fra Fødevarestyrelsen i Danmark presenterte om et nordisk nudgingprosjekt
som er finansiert av Nordisk Ministerråd. Formålet med prosjektet er å finne ut hvordan vi
kan få flere forbrukere i Norden til å kjøpe flere nøkkelhullsprodukter, og dermed ta
sunnere valg i kjøpsøyeblikket. Prosjektet er delt opp i fire faser og vi er nå i fase 1 –
adferdskartlegging, som gjennomføres i Q3/Q4 2022. I første fase vil det bli gjennomført
en litteraturgjennomgang og innhenting av erfaring/praksis fra dagligvarehandelen i de
nordiske land. Sekretariatet foreslo at representantene fra handelsaktørene i
koordineringsgruppen skulle være kontaktpersoner. Det ble gitt støtte til dette. Sekretariatet
følger opp med å sende kontaktinformasjon til Fødevarestyrelsen, som er prosjektleder for
nudgingprosjektet. Det skal gjennomføres nudges i fire produktkategorier: pålegg, brød,
meieriprodukter og frokostblandinger.
I fase to, Q4 2022, skal det utvikles forslag til nudges som skal testes i dagligvarebutikker i
Danmark. I fase tre av prosjektet vil det bli testet to nudges i hver av de fire
matvarekategoriene. Det planlegges for at testene gjennomføres Q1/Q2 2023. I fase fire vil
resultater sammenstilles og bli presentert i et møte i 2023.
Det ble spurt om det er gjort noen undersøkelse om hvor de ulike nordiske land står, med
tanke på nøkkelhullet. Det ble gjennomført en omfattende undersøkelse på tvers av de
nordiske land for ett år siden, og det jobbes med å få ferdig resultatene fra undersøkelsen.
Resultatene er ventet i november.
Oppfølging: Sekretariatet sender kontaktinformasjon til prosjektleder i Fødevarestyrelsen.
Prosjektet følges opp og koordineringsgruppen blir invitert til presentasjon av resultatene i
2023. Sekretariatet følger opp det nordiske arbeidet med innsikt om nøkkelhullet på tvers av
land.
Sak 23/22 SSBs utvikling av ny kostholdsstatistikk
a. Møteleder innledet kort. Helsedirektoratet stiller seg undrende til at dataeierne
(NorgesGruppen, Coop og Rema) har klaget på vedtak om opplysningsplikt nå. Det er
orientert grundig om status og prosess om SSBs utvikling ny kostholdsstatistikk i hvert
eneste møte i koordineringsgruppen og næringslivsgruppen siden høsten 2017. Det fremstår
underlig at dette ikke har dukket opp tidligere i prosessen.
SSB presenterte status i arbeidet med utvikling av ny kostholdsstatistikk. SSB har i flere år,
på oppdrag fra Hdir, jobbet med å utvikle ny offisiell statistikk om kostholdet i den norske
befolkningen. Den første publiseringen vil inneholde data for 2018-årgangen, og vil
inkludere opplysninger fra kvitteringsdata fra dagligvarekjdene, detaljerte varedeklarasjoner
fra Tradesolution og Matvaretabellen.
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Første publisering av ny kostholdsstatistikk fra SSB skulle egentlig publiseres 12. september.
Den er nå utsatt med bakgrunn i tekniske utfordringer med datagrunnlaget. SSB vil snart
komme med nytt tidspunkt for publisering.
SSB presenterte om informasjonssikkerhet og nye datakilder. SSB har i flere år jobbet med å
etablere gode rutiner for å lagre data i skyen. Det er gjennomført to risiko- og
sårbarhetsvurderinger (ROS-analyser) av SSBs skyløsning (i 2019 og 2022), og det er
utarbeidet en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) for personstatistikk på SSBs
skyplattform i 2022. Forutsetninger har vært at all databehandling, dataoverføring og
datalagring skal være i tråd med bestemmelsene i GDPR, og at de ikke skal være i strid med
statistikklovens bestemmelser om taushetsplikt og informasjonssikkerhet. Det er liten tvil
om at innsamling av såpass store data som SSB håndterer krever gode rutiner. Dette tar SSB
på alvor og er presisert enda tydeligere i DPIA.
I statistikkloven og forarbeider av loven er SSBs samfunnsoppdrag synliggjort, bl.a. bruk av
nye datakilder. For kosthold gjelder dette bl.a. kvitteringsdata/bongdata.
Kostholdsstatistikken ligger inne i dagens statistikkprogram som et utviklingsprogram som
har varighet 2021-2023, og den vil ligge inne i neste program, både som statistikk/drift og
som et utviklingsprosjekt.
For å utvikle ny kostholdsstatistikk har SSB sendt vedtak om opplysningsplikt til dataierine.
SSB har også utarbeidet en kost-/nyttevurdering for dialog med dataeiere som er offentlig
tilgjengelig. Vedtak om opplysningsplikt fra og med 2022-årgangen har skapt debatt, bl.a.
grunnet at dataeierne har klaget på vedtak om opplysningsplikt og at en av aktørene har
klaget vedtaket inn til Datatilsynet. SSB behandler klagesakene og videresender disse til
Finansdepartementet.
NorgesGruppens representant informerte om at de har sendt en sak til næringslivsgruppen.
De er positive til å dele data, men er usikre på hvilket nivå av data det er nødvendig å ha til
dette formålet.
Sekretariatet kommenterte at det er stor interesse for kostholdsstatistikk for årgangene 2019,
2020 og 2021. Dette gjelder ikke minst med tanke på de spesielle årene vi har vært gjennom
med pandemi og endrede levevaner. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget ekstra
midler, og det jobbes med å utarbeide en samarbeidsavtale med SSB om dette arbeidet, men
da er det viktig med god tilgang til data.
Oppfølgingssak: Sak følges opp videre. Sekretariatet følger opp ift. publiseringsdato for første
publisering og mål om videreutvikling av statistikk, både med tanke på flere årganger og
flere dimensjoner.
Sak 24/22 Sluttevaluering av intensjonsavtalen 2016-2021
a. Representanter fra Fafo presenterte status for arbeidet med å utarbeide sluttevaluering av
intensjonsavtalen 2016-2021. I tillegg til den årlige egenrapporteringen av tiltak har Fafo
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gjennomført egne intervjuundersøkelser. Rapporten skal samle og sammenstille evaluering
av hele avtaleperioden. Hovedfunn i arbeidet ble presentert. Koordineringsgruppen bes gi
innspill til utkast til rapport.
Møteleder kommenterte at dette er sluttevaluering av intensjonsavtalen. Helsedirektoratet
har hele tiden sagt at denne type samarbeid er noe vi ikke har gjort før. Helsedirektoratet
kunne tenke seg å ha et overleveringsseminar for sluttrapporten, hvor vi satt fokus på denne
evalueringen og dette samarbeidet. Det vil være en anledning til å fremsnakke samarbeidet.
Forslaget ble godt mottatt. Sekretariatet vurderer hvilken type seminar som egner seg, om
dette bør være i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet eller Fafo.
Oppfølgingspunkt: Sekretariatet ber koordineringsgruppen gi innspill på utkast til sluttrapport,
og ser på mulighetene for å arrangere et overleveringsseminar.
Sak 25/22 Organisering av arbeidet i innsatsområde 5
a. Sekretariatet presenterte prosess og forslag til prinsipper. Handelen ønsker å ta en tydeligere
rolle i samarbeidet i intensjonsavtalen. Det ble kommentert at det er forventninger om at
samarbeidet i innsatsområdet skal bidra til noe mer ut over kun deling av informasjon, og at
Helsedirektoratet også bidrar i større grad. Det er behov for økt kunnskap om påvirkning av
forbrukeratferd og mulige tiltak.
Under følger prinsipper for organisering av innsatsområde 5 som presentert i møtet:
• Helsedirektoratet organiserer innsatsområde 5.
• Bransjeorganisasjonene innen dagligvarehandelen arrangerer regelmessige
workshops/seminarer innen innsatsområdet.
• Det legges opp til å bruke ressurspersoner innen forbrukeratferd/kommunikasjon fra
referansegruppen i workshops og andre felles arrangementer i medhold av
intensjonsavtalen.
• Sekretariatet sørger for at alle aktører får relevant informasjon om kampanjer,
kommunikasjonsaktiviteter, arrangement, tiltak mv.
• Helsedirektoratet inviterer aktører og opplysningskontorer til innspills- og
informasjonsmøter om nye kampanjer.
• Helsedirektoratets egne temasider for nøkkelhullet på helsedirektoratet.no, og temasider
om kosthold for forbruker på helsenorge.no kobles til intensjonsavtalens nettsider.
Oppfølgingspunkt: Sekretariatet ber om at koordineringsgruppen og spesielt NHO Mat og
Drikke og Virke dagligvare om å vurdere kulepunkt 3 i etterkant av møtet.
Sak 26/22 Dato og saker for neste møte
a. Neste møte er onsdag 16. november kl. 10-13 i Helsedirektoratets lokaler. Forslag til saker
ble presentert.
Det fremkom et ønske om å ha en sak om forside ernæringsmerking og ny algoritme for
Nutri-Score i neste møte. Det er også kommet et ønske om å ha en sak om ernærings- og
8

helsepåstander, og hvilke muligheter matbransjen har for å kommunisere sunnhet i lys av
regelverket.
Forslag til saker til neste møte:
• Helsedirektoratets arbeid inkl. status per innsatsområde
• Oppfølging av sak om grad av prosessering
• Presentasjon av saltrapport 2019-2021
• SSBs utvikling av ny kostholdsstatistikk
• Ny algoritme for Nutri-Score, hvordan slår endring i algoritme ut sammenlignet
med tidligere algoritme?
• Ernærings- og helsepåstandsregelverket, mulighetsrom for å kommunisere sunnhet
og helse i lys av regelverket
• Rapport til næringslivsgruppen
• Eventuelt
b.

Møter i koordineringsgruppen i 2023. Forslag til møtedatoer ble presentert. Det kom ingen
innsigelser på datoene. Møtene i koordineringsgruppen 2023 blir dermed:
• Onsdag 8. februar kl. 10-13
• Onsdag 10. mai kl. 10-13
• Onsdag 13. september kl. 10-13
• Onsdag 22. november kl. 10-13

Sak 27/22 Eventuelt
Det kom tre saker til eventuelt.
a. Intensjonsavtalens utmerkelser 2022. Helse- og omsorgsdepartementet vil annonsere en ny
utgave av utmerkelsene for 2022. I forbindelse med ny avtaleperiode er det ønskelig å
vurdere hvem som kan delta og om kriteriene for nominasjon bør justeres.
Det ble ikke tid til å behandle saken i møtet. Forslag til kriterier ble sendt til
koordineringsgruppen for innspill i etterkant av møtet. Aktørene ga sin tilslutning til
forslaget til nye kriterier. Nye kriterier blir som følger, se endring i rødt:
Hvem kan delta?
• Aktører som har signert intensjonsavtalen eller tilslutningsavtalen, eller et datterselskap
eller en del av et større selskap som har signert, kan delta. Opplysningskontorene i
landbruket og Norges Sjømatråd kan delta. Aktørene sender selv inn egne bidrag. Hver
aktør kan nominere flere initiativ/bidrag. Alle nominerte bidrag vurderes individuelt.
Kriterier for nominasjon
• Kategori 1: Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere produkter
Kriterier: Innovasjon, reformulering, prosessforbedring, porsjons- og pakningsstørrelser
eller utvikling av nye produkter eller retter
Premiss: utmerkelsen skal særlig være innenfor volumkategorier
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•

Kategori 2: Intensjonsavtalens utmerkelse for sunnere markedsføring
Kriterier: Tiltak for å fremme sunnere alternativer og valgmuligheter, herunder
kommunikasjon og markedsføring, merking, inspirasjon, prisvirkemidler,
produktplassering i butikk, kiosk, serveringssted eller lignende, for å påvirke
forbrukeratferd rundt helse og kosthold. Eksempler på merking kan være nøkkelhullet, 5
om dagen, Godfisk og Brødskala’n

b. REMA hadde en sak til eventuelt. Det ble ikke tid til å behandle denne saken i møtet. Sak
gjaldt ønske om å informasjon fra Mattilsynet om ernærings- og helsepåstander. Dette settes
opp som sak i neste møte.
c. NHO Mat og Drikke. De landene som har anerkjent Nutri-Score har gjort en endring i
algoritme for Nutri-Score. Det er ønske om å få dette presentert i neste møte. Sekretariatet
setter opp dette som sak i neste møte.
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