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Globalt kunnskapspanel 
for kjemikalier, avfall og 
forurensning

Heidi Morka

NIVA og Norsk Industri webinar om UNEA5 oppfølging, 2. mai 2022

Foto: Snorre Tønseth
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Bakgrunn

• Forurensning og miljøgifter som den 
tredje globale miljøtrusselen 

• UNEA-resolusjon 4/8 (2019)

• UNEP-sekretariatets rapport (2020)

• Rammeverket SAICM (Strategic Approach 
to International Chemicals Management)
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Veien mot UNEA 5.2

• Sveitsisk initiativ til resolusjonsforslag

• 16 medforslagsstillere
• Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, European Union 

and its Member States, Ghana, Jordan, Mali, Niger, 
Nigeria, Norway, Peru, Senegal, Switzerland, Thailand, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
and Uruguay

• Etter mal av klimapanelet og naturpanelet

• Forskeropprop
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Forhandlingene i UNEA5.2

• Full enighet om behovet for et panel

• Flere land sto til dels langt fra hverandre 
• Formalitetene rundt opprettelsen av panelet
• Panelets virkeområde

• Vitenskapspanelet v.s. de etablerte 
fagkomiteene under avtaler og organer

• Oppfølgingen av SAICM v.s. panelet

Begge foto: Martin Lerberg Fossum/KLD
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Resolusjon UNEA5/8

• Vedtak om å starte forhandlinger (OEWG)

• Uavhengig, mellomstatlig vitenskapspanel

• Skal opprettes i 2024 av plenarforsamling

Resolusjon UNEA5/8 (forts.)

• Samarbeid med 
• relevante FN-organisasjoner, særlig WHO

• relevante globale avtaler, konvensjoner, paneler

• interesseorganisasjoner

• Om panelet, bl.a.
• arbeidsprogram godkjennes av myndighetene

• transparent arbeidsform

• komplementært til og ikke duplisere arbeid i etablerte ekspertgrupper

• rapporter relevante for politikkutvikling

• løsninger for utviklingsland
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Resolusjon UNEA5/8 (forts.)

• Forskere fra ulike disipliner

• Sikre robust kunnskapsinnhenting

• Identifisere kunnskapshull

• Påpeke temaer som er relevante for beslutningstakere

• Foreslå løsninger på utfordringene med forurensning, kjemikalier og avfall

• Spre kunnskap til myndighetene og befolkningen
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Eksempler fra IPPC og IPBES

Forhandlingene om naturpanelet
• Etablert ved resolusjon vedtatt av plenarforsamling

• Rules of Procedure, Functions, Operating Principles, 
Institutional Arrangements

Klimapanelets rapporter
• Flere hundre vitenskapelige eksperter (forfattere/redaktører)

• Tusenvis bidrar, flere nivåer (kvalitetssikring)

• Gjennomgår vitenskapelig, teknisk og sosioøkonomisk 
litteratur. Gjør ikke egen forskning, modellkjøring etc.

• Dialog eksperter - myndigheter

• Godkjennes av myndighetene (summary for policy makers)
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Veien videre

• Forhandlinger i perioden 2022-2024

• Navn og virkeområde

• Prosess og prosedyrer for panelets arbeid

• Sekretariat

• Finansiering

• Parallelle prosesser
• Forhandlinger om plastavtalen

• Rammeverket for kjemikalier og avfall etter 2020
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Noen sentrale områder for Norge

• Virkeområde

• Kostnadseffektivt, bruke tilgjengelige data

• Tiltrekke seg de beste forskerne 

• Høy faglig autoritet

• Kvalifisere som vitenskapelig produksjon

• Norske fanesaker
• Regulere flere stoffer raskere
• PFASer
• Farlige stoffer i plast
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