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2 Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet
Forurensede sedimenter er et problem i mer enn 120
havne- og fjordområder langs norskekysten. I 24 fjorder
og havner med et areal på totalt 820 km2 er forholdene
slik at matmyndighetene har gitt råd om at fisk og skalldyr
fra disse områdene ikke bør spises for ofte. Regjeringen
har i Stortingsmelding nr. 14 fra 2006, ‘Sammen for et
giftfritt miljø’, utpekt 17 områder hvor det haster mest å
få gjort noe med problemene.

For å lære, har prosjektet studert gjennomførings -og
involveringsprosessen i forbindelse med tiltak i Oslo havn.
I dette prosjektet har det vært stor oppmerksomhet fra
samfunnet, spesielt rettet mot valg av sjødeponi som
tiltaksløsning.
I Bergen, som er et annet havneområde prioritert for
tiltak, har prosjektet brukt alternative metoder for å
involvere interessenter.

Målet med håndtering av forurensede sedimenter er
å få redusert spredning av miljøgifter til et nivå som er
akseptabelt for økosystemet og folkehelsen.

Med basis i det arbeidet som er gjort, har prosjektet
konkludert med en del råd som kan benyttes i fremtidige
prosjekt.

Imidlertid er planlegging og gjennomføring av større
opprydningsprosjekter utfordrende, ikke minst i forhold til
engasjement blant befolkningen og ulike interessenter.
Årsaker til dette kan være de relativt store kostnadene
knyttet til tiltak, fordelingen av disse kostnadene, usikkerheten knyttet til risikovurderinger, samt ulike oppfatninger
av risiko mellom de ulike interessentene.

Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet som
beskriver arbeidet og gir anbefalinger for fremtidige
prosjekter. For ytterligere informasjon henvises det til
prosjektets hjemmeside http://sedimentogsamfunn.ngi.no
og den litteratur som er gitt i publikasjonslisten lengst bak
i rapporten.

Disse problemstillingene illustrerer begrensningene med
teknologiske løsninger, men ved å involvere interessenter
kan begrensningene bli mindre.

NGI, NIVA, Bioforsk og TNO, som internasjonal partner fra
Nederland, har gjennomført prosjektet med støtte fra
Norges Forskningsråd i perioden 2008-2010. Det har også
vært mange involverte som har deltatt gjennom intervjuer,
spørreskjema og i gruppemøter. Det rettes derfor spesielt
takk til disse.

Prosjektet i et nøtteskall
Hovedaktiviteten i forskningsprosjektet ‘Sediment og
samfunn’, er å finne alternative metoder for å involvere
interessenter i forbindelse med planlegging av tiltak i
sediment. Involvering kan skje enten via formidling, gjennom konsultasjon eller i en aktiv deltagende prosess.

Organisasjon

For prosjektet har det også vært viktig med den støtte
som Bergen kommune har gitt og det samarbeid som
har vært i prosjektperioden.

Tidligere

Nå

Fremtid

Oslo Havn

Bergen Havn

Norske havner

Lære fra prosessen

Hva kan være en
annen tilnærming?

Videreføre kunnskapen

Rapportens forsidebilde er tatt fra Puddefjordsbroen i Bergen. Treet bøyer seg unna havnen og menneskets utviklingsbehov, samtidig
som bildet viser at naturen er mangeslynget og kompleks. For prosjektet illustrerer bildet også at beslutninger ofte er ”delt på midten”
og at involvering ofte dreier seg om avveininger mellom ulike verdigrunnlag. Forsidefoto og betraktinig - David Barton ,NINA.
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4 Introduksjon

Introduksjon
Hvem er en interessent?
Som interessent regnes ofte personer og organisasjoner
som er påvirket av den aktuelle saken. Interessenter kan
ta, støtte eller motsette seg beslutninger. Interessenter
kan være personer som kan gi viktige opplysninger i en
beslutnings- eller en gjennomføringsprosess.

Hva mener man med involvering?
En av de viktigste tingene å klarlegge er hva involvering
betyr og på hvilken måte det griper inn i prosjektgjennom
føringen.
Som vist i figuren, kan man informere interessenter i saken,
noe som ofte gjøres ved å gi ut informasjon skriftlig, muntlig,
via media eller på web. Når man informerer, forventer
man seg vanligvis ikke tilbakemeldinger eller dialog.
Man kan også konsultere interessentene ved at man
presenterer aktuelle forslag og får kommentarer. Hørings
prosessen i henhold til konsekvensutredning er et eksempel
på dette. Her er tiltakshaver forpliktet til å lytte til
kommentarer, men har fortsatt full bestemmelsesrett.

Dette betyr en mer forpliktende deltakelse, samtidig som
beslutningstakerne må være beredt på å følge rådene
til interessentene.

Hva er fordelene med involvering?
De som blir berørt av et tiltak har ofte veldig god lokal
kjennskap til området, og gjennom å involvere disse
på et tidlig tidspunkt, kan prosjektet få tilført mye lokal
infomasjon. I tillegg kan man ved å presentere og
diskutere saker i en gruppe, løse mange utfordringer
som ellers kan gi store problemer senere. Dette gjør at
utførelsesfasen går lettere og det blir mindre risiko for
utsettelser og forsinkelser senere.

Hvilke utfordringer finnes?
Å involvere interessenter utover det som er lovpålagt tar
tid og krever ressurser, noe prosjektene også må budsjettere med. I tillegg er det vanskelig å spå noe om utfallet
av en slik prosess på forhånd. Det kan også være utfordrende å få folk engasjerte på et tidlig tidspunkt fordi man
ikke ser hvordan saken berører en selv. I en del tilfeller
kan det også være problematisk å få deltakere til å stille
fordi man føler en forpliktelse, uansett utfall av prosessen.

Med større grad av involvering blir interessentene mer
delaktige i arbeidet i form av direkte råd, utredninger
eller til og med gjennom å være delaktige i beslutningen.

Interessenter
hjelper til å utrede

Partnerskap/konsortium,
Felles aktiviteter

Interessenter
gir råd
Interessenter
er konsulert
Interessenter
er informert

Interessenter
er med å beslutte

Prosjektgrupper og
seminarer
Rådsmøter

Spørreskjema
Brosjyrer,
rapporter
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Problemstilling
Gjennomføring av sedimenttiltak er en prosess som
omfatter flere trinn, som vist i figuren nedenfor. Det kan
overordnet inndeles i tre faser. Arbeidet starter gjerne
med en problemformulering der tiltakshaver må kartlegge
omfanget av problemet og vurdere rammebetingelsene
for tiltak, inklusive behov og ressurser tilgjengelige. I denne
fasen er det gjerne tiltakshaver som er aktiv. Interessenter
er normalt lite involverte på dette tidspunktet.
Konseptvurderingen innebær ofte mer tiltaksrettede
kartlegginger og utredninger av tiltaksalternativer. Her
har rådgivere en mer fremtredende rolle ved gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser, risikovurdering og
andre påkrevde utredninger og studier.
Den formelle godkjenningsfasen for sedimenttiltak utløses
gjerne gjennom forurensningsforskriften og plan- og byg-

Problemformulering

ningsloven. Ved større inngrep stilles også krav til konse
kvensutredning. Her har interessenter en formell rolle
gjennom å være høringsinstans og delta på folkemøter.
I gjennomføringsfasen vil naturlig nok tiltakshaver være
ansvarlig for å gjennomføre tiltak med støtte hos råd
givere for oppfølging. Interessenter har ingen formell
rolle, men kan, avhengig av en rekke forhold, få en
uformell rolle. Her har også media en stor betydning for
om dette skjer og da gjerne hvis det knytter seg negativ
publisitet til saken.
Noe av hovedformålet med denne sluttrapporten er å
vise metoder for å involvere interessenter mye tidligere i
prosessen, for derved å kunne høste av dette arbeidet
i gjennomførelsesfasen.

Konseptvurdering

Godkjenning

Gjennomføring

Beslutning

Tiltakshaver

Rådgivere
Tidlig involvering
Interessenter

Flere dimensjoner
Et sedimentoppryddingsprosjekt omhandler mange
områder som må håndteres i prosjektperioden. Det
tekniske området er gjerne knyttet til kravene til slutt
resultat, f.eks. mudringsdybder og krav til etterbruk.
Miljøområdet omhandler krav til miljøforbedring og hvordan man ivaretar miljøinteresser under gjennomføring.
Økonomi og kostnader er selvsagt viktige å vurdere i et
prosjekt. I tillegg kommer det sosiale området som er lite tilgodesett i dagens regelverk. Her faller saker som hvordan
tiltaket oppfattes og i hvilken grad det blir akseptert inn.

Dette området er mye mindre konkret og målbart og
derfor vanskeligere å ta hensyn til. Likevel kan problemer
her gi vesentlige kostnader og forsinkelser dersom de ikke
håndteres. Dette området bør derfor få en større plass i
prosjektgjennomføringen enn i dag.
Dagens fordeling

Fremtidens fordeling?

Sosialt
Økonomi

Miljø

Sosialt
Økonomi

Teknikk

Miljø
Teknikk
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Hvem kan bli interessent og hvorfor?
For å vurdere behov for involvering kan det være
hensiktsmessig å stille spørsmål om hvilken kunnskap og
interesse involverte kan ha i prosessen.

Eksempel på interesse kan være behov hos enkelte som
det ikke er tatt hensyn til i planleggingen. Tildekking kan
for eksempel være problematisk i småbåthavner som har
ønske om økt seilingsdybde.
Den følgende sjekklisten kan benyttes for å vurdere om
det er behov for involvering. Mange ja-svar kan være
tegn på at behovet for involvering er stort.
Sjekkliste

Ja

Berører konsekvensene av tiltaket et stort
geografisk område?
Er prosjektet omfattende?
Kan tiltaket oppleves som risikofylt?
Er det faglig usikkerhet/ ”nybrottsarbeid” knyttet
til arbeidet
Arealgrenser for sjødeponi i Oslo
– Et signal på interessekonflikt?

Eksempel på kunnskap kan være behov for generell
informasjon hos enkelte grupper som vil være mer
berørte. Det kan gjelde naboer som føler usikkerhet på
hva som skal gjøres eller hvilke ulemper de kan bli utsatt
for i tiltaksperioden.

Er man avhengig av mange aktører for å lykkes?
Har området en historie som gjør at tiltaket vekker
reaksjoner?
Finnes det tegn til mistillit fra tidligere saker?
Er det noen som har åpenbare interesser for eller
imot tiltaket?
Er det åpenbart at ulemper og fordeler med tiltaket ikke er likt fordelt mellom interessentene?

Opplevd risiko – erfaringer fra Oslo havn
Forskning har lenge vist at risiko ikke er noe entydig, men en
konstruksjon som bygger på mye mer enn beregninger og vitenskapelige måledata. Graden av frivillighet, kjennskap og kontroll
etc. er viktige for opplevelse av risiko. Derfor er man også
beredt til å akseptere en høyere risiko på for eksempel sports

‘Opplevd’ risiko
LAV

HØY
sportsaktiviteter
trafikkulykker
arbeids
plassulykker

Gjennom de studier som er gjort i Oslo havn er det også

branner

her funnet faktorer som har påvirket risikooppfatningen av
dypvannsdeponiet. Spørsmål som er knyttet til kontrollerbarhet

mat
sikkerhet

av deponiområdet er viktige. I sin tur er det funnet at faktorer

transport
av farlig gods

som henger sammen med opplevelsen av beslutningsprosessen
påvirker hvordan man opplever kontrollerbarheten, og dermed

flom
stråling

oppfatningen av risiko.
Kilde: Stichting, 2002
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‘Objektiv’ risiko

aktiviteter, i forhold til ukjente farer som radioaktiv stråling.

LAV

Nei
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Metodikk
Oversikt
Å kartlegge synspunktene til interessenter kan gjøres på
forskjellige måter. Figuren viser fordeler og utfordringer med
noen metoder som er brukt i prosjektet, sammenlignet
med høring / folkemøter som er pålagt i forbindelse med
konsekvensutredninger.
Det som skiller de forskjellige metodene er i hovedsak
graden av deltakelse. Spørreskjema er et eksempel på en
ikke-involverende metodikk som er hyppig i bruk for å
kartlegge holdninger. Helt i andre enden ligger interesse

gruppen som deltar akkurat fordi man blir direkte berørt
av tiltaket eller har et ønske om å påvirke saken.
Den etablerte høringen / folkemøtet er en mellomting.
Her skjer rekrutteringen gjennom informasjon og
besvarelse skriftlig og/eller muntlig. Til forskjell fra de
andre metodene er rekrutteringen her passiv, dvs. det
forventes at deltakeren selv blir engasjert, til forskjell fra
de andre metodene der man aktivt går ut og rekrutterer.
Generelt for alle metoder gjelder spørsmålet med representativitet. Når man ut til dem man ønsker?

Metodikk

Fordeler

Utfordringer

Interessegruppe

Kan tilføre viktige råd
Samarbeidseffekt ”goodwill”
Lokal kunnskap

Manglende deltakelse
Forpliktelser
Interessekonflikt

Innebyggerpanel

Lokal kunnskap
Mulig råds- / utredningsfunksjon

Rekruttering
Kostnader

Høring /folkemøte

Etablert i lovverk - velkjent
Påpeker innsigelser

Formell setting
”Lite manøvreringsrom”
Passiv involvering

Intervju

Dialog
Uformelt

Tidkrevende

Spørreskjema

Rask
Når mange
Velkjent

Enveiskommunikasjon
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Valg av Metode
Hvilken metode eller metoder som skal velges avhenger
om man er ute etter personlige råd fra nøkkelpersoner
(intervjuer) eller er ute etter å bekrefte noe man tror
(spørreundersøkelser). Man må også ta hensyn til hvor
i prosjektprosessen man befinner seg når man velger
metode.
Problem
formulering

Konsept
vurdering

Godkjenning

Interessegruppe
Borgerpanel
Høring / folkemøte
Intervju

I et stort prosjekt kan det være aktuelt å benytte alle
metoder, mens man i mindre prosjekt kanskje velger en
interessegruppe som gir mest operativ kunnskap.

Gjennomføringsprosess
Dersom man skal bruke interessenter til å vurdere
konkrete problemstillinger, som for eksempel tiltaks
alternativer, er det viktig at det gjennomføres i en
planlagt prosess. Prosessen bør starte med at tiltakshaver
definerer målsetningene og rammene rundt tiltakene.
Konsekvenser og kvantifisering av disse gjennomføres av
konsulent med inngående fagkunnskap og er ofte sammenfallende med de tema som vanligvis blir utredet i en
konsekvensutredning.
Det må videre settes av nok tid for interessentene til å
innhente kunnskap og forespørre eksperter for å kunne
gjøre en kvalifisert prioritering og anbefaling.

Spørreskjema

For mer prosessrelaterte spørsmål gir et innebyggerpanel
et godt bilde av allmennhetens interesse. Interessegruppen gir også et godt bilde av særinteressene, men her
skjer rekrutteringen spesifikt med henblikk på å ta de som
er mest potensielt aktive i saken.

Vektlegging og vurderinger gjøres av interessenter og
man søker å bli enig, men det kan også være av verdi
å konkretisere det man ikke er enig i. Det kan ofte være
behov for å ta ”flere runder” før prosessen avsluttes.

Målsetning og
tiltaksalternativer
(tiltakshaver)

Bestemme og kvantifisere konsekvenser
(konsulent)

Vekte og vurdere
løsninger
(interessenter)

Vurdere råd
(tiltakshaver)
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Involvering / læring
(interessenter)
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Rådene må til slutt videreformidles og diskuteres med
tiltakshaver. Det er selvsagt en fordel at tiltakshaver er
med på hele prosessen for å lære og få informasjon,
besvare spørsmål og være synlig i arbeidet. Det er
imidlertid viktig at interessentene er i førersetet og ikke
overstyres av tiltakshaverens egne synspunkter.

Erfaringer - prosessen i Oslo havn
Deltakelse

•

Tidlig deltakelse er viktig for påvirkning i prosessen.
Resultatene viser at de som var involvert tidlig var mer
over-bevist at de kunne påvirke prosessen sammenlignet

Fallgruber
Det finnes noen fallgruber ved involvering som det er
viktig å være klar over:

•
•
•
•

Noen parter kan få et overtak overfor andre
parter og noen synspunkter mangler. Dette kan
gi råd som er lite representative
Interessenter kan ha forskjellige agendaer og
målsetninger med deltakelse
Uforente forventninger kan lede til mistillit, negativt
syn og protester mot involveringsprosessen
Fravær av resultater fra prosessen når man tar
beslutningen. Involvering av interessenter blir da
en måte å berolige motstand uten at tiltakshaver
forplikter seg til noe

med de som ble involvert senere

•

Beslutningstakere og interessenter delte i hovedsak de
samme verdiene, men hadde forskjellig synspunkt på
kunnskap og fakta

•

Myndighetenes rolle kan bli uklar i en beslutningsprosess
dersom denne organisasjonen for eksempel både har
kvalitetssikring og tilsyn, og samtidig (formell) beslutningsmakt

Kommunikasjon av informasjon og kunnskap

•

Presis og målrettet kommunikasjon av informasjon og
kunnskap i utviklingsprosjekter oppleves som viktig

•

Vitenskaplige rapporter, direkte kommunikasjon med
prosjektorganisasjonen og synspunkter fra kollegaer ble
opplevd som de mest pålitelige informasjonskildene
i Oslo havn

•

Å ha et separat budsjett for kommunikasjon av informa
sjon og kunnskap til rett tid oppleves som viktig

Risikooppfatning

•

En vesentlig del av deltakerne endret oppfatning om
risiko av forurensede sedimenter i løpet av prosjektet
i Oslo havn. Endringen gikk begge veier.

•

Hvordan man oppfattet risikoen med sjødeponiet
var avhengig av både syn på løsningens sikkerhet
og opplevelsen av involveringsprosessen

10

Fem gyllne regler for involvering
av interessenter er:

•
•
•
•

•

Kartlegge interessentene. Hvor er de og hvordan
kan de påvirke prosessen? Kjenner du dem og vet
hva de står for?
Gjennomfør prosessen på en ærlig og ryddig måte.
Hvordan skal de involveres og hvordan kan man
bygge tillit?
Respekter og nyttiggjør forskjellige synspunkter.
Kjenner du synspunktene? Hvordan kan de føre
prosessen fremover?
Ha en åpen og regelmessig kommunikasjon
med variert innhold. Hvordan skal man organisere
kommunikasjon? Hvordan nyttegjør man ekspertkunnskap, lokalkunnskap og regelverkskunnskap?
Vær klar på forventninger og hvordan beslutningen
skal tas. Hvordan kan interessenter påvirke? Hvor
involverte vil de være i beslutningen?

Tenkte tiltaksmuligheter i Bergen havn
For å vurdere folks oppfatning av tiltak i Bergen,

Miljørisiko

ble det sett på flere tenkte tiltaksalternativer

•
•

Miljø-og helse
konsekvenser

Ingen tiltak (null-alternativet)
Tildekking av alle områder med høyt

Klimapåvirkning

forurenset sjøbunn

•

Tildekking og mudring i delområder med

•
•
•

strandkantdeponi, eller
lokalt fjelldeponi, eller

Human risiko

Arealpåvirkning av anleggsarbeider

Bærekraftige tiltak
mot forurenset sjøbunn rundt Bergen

Sosiale
konsekvenser

Deponi-lokalisering
Marin arkeologi

nasjonalt deponi NOAH

Nye nærings- eller fritidsarealer
Økonomiske
konsekvenser

Maksimere statlig finansiering
Maksimere kommunal finansiering

Vektlegging av alternativene ble gjort med multikriterie beslutningsanalyse
(MKA). MKA er et generelt verktøy for å hjelpe beslutningstagere til å prioritere mellom prosjektalternativer som skal oppfylle flere miljø-, sosiale- og
økonomiske mål samtidig. I en MKA deler man opp problemstillingen i et antall konsekvenskategorier som vist i figuren. Interessentene vektlegger disse
mot hverandre og resultatene blir veid sammen med konsekvensene for de
forskjellige tiltakene. Fordelen med denne metodikken i forhold til en diskusjon,
er at det ikke bare blir klarlagt hva partene ønsker, men også hvorfor.

Sediment og samfunn, sluttrapport, NFR HavKyst 184928/S40, 2008-2010

Råd og tips 11

Råd og tips

Råd og tips ved gjennomføring
En involveringsprosess kan bruke forskjellige metoder
avhengig av hvor man er i prosjektgjennomføringen
og hva man ønsker å oppnå. Uansett hvilken metode
som velges, er det viktig å tenke igjennom valgene på
forhånd og gjennomføre arbeidet på en strukturert og
ryddig måte.

Intervjuer
Ved intervju har man mulighet til å få mye
nyttig informasjon fordi man kan oppnå en
personlig kontakt. Det er derfor viktig hvem
som deltar ved intervjuene. Man må på
forhånd kartlegge hvem man ønsker å nå
gjennom en klassifisering av interessentene
(se faktaboks):

Spørreskjema
En spørreundersøkelse kan brukes til å bekrefte et utsagn
og kan ved riktig bruk være verdifull. Det finnes flere
komersielle aktører som tilbyr slike tjenester og det finnes
også aktører som tilbyr elektroniske spørreskjema på nett.
Målgruppen er her viktig for å gi en god representativitet.
Det er også nødvendig med godt formulerte og entydige
spørsmål, samt en metodikk for rekruttering.

Andre viktige råd er:

•
•
•
•

Send gjerne spørsmål på forhånd
Klarlegg hvordan resultatene skal brukes
Gjennomfør intervjuene hos den man
samtaler med eller på nøytral plass
Skriv ned protokoll som godkjennes av
motparten

Klassifisering av interessenter
For å nå de riktige målgruppene i Oslo og Bergen ble det benyttet en

Formell

metodikk der interessentene ble klassifisert basert på interesse og inn
flytelse. Med interesse mener man i hvilken grad man er tilknyttet tiltaket.

Myndighet

Media

Uformell

Her skiller man på formell interesse, som f.eks. utbygger som ønsker tiltak
som kan bli berørte.
Med innflytelse mener man i hvilken grad man har mulighet å påvirke
beslutningsprosessen. Her skiller man også på formell og uformell inn
flytelse. Eksempel på formell innflytelse er myndigheter som tar avgjørelser i saken, mens media er et eksempel på uformelle interessenter med
påvirkningskraft.

Innflytelse

gjennomført, og uformell interesse, som velforeninger og organisasjoner

Tiltaks- Interessehaver organisasjon

Ved involvering søker man å nå de grupper / personer med både høy
interesse og høy innflytelse.

Interesse

12

Råd og tips

En rekrutteringsmetode som vanligvis benyttes er en
såkalt ”snøballeffekt” der spørsmålene videresendes
pr e-post. Ved bruk av spørreundersøkelser på web er
det viktig å være klar over at man gjennom å velge
elektronisk distribusjon utelukker visse grupper.

Innebyggerpanel
Innebyggerpanelet er tenkt å speile allmennhetens opp
fatninger og interessere i saken. Derfor er representativ
rekruttering viktig. Dette kan gjøres av profesjonelle
aktører som baserer seg på kommersielle betingelser,
dvs. gir deltakerne erstatning eller egen rekruttering.
For at innebyggerne skal kunne gi kvalifiserte råd og
innspill er det også viktig at de blir gitt en god mulighet
til innhenting av informasjon og læring. En anbefalt
fremgangsmåte for bruk av innbyggerpanel er vist
nedenfor.

Møte 1

Møte 2

• Muntlig informasjon om rammer for arbeidet
• Presentasjon og utdeling av skriftlig informasjon
• Tilbakemeldinger og ønsker om videre informasjon
• Utspørring av fagpersoner, tiltakshaver og
myndighetspersoner
• Individuell rådgivning f.eks i form av spørreskjema

Møte 3

• Ytterligere informasjonsutveksling
• Konsensus om omforente råd fra gruppen

Møte 4

• Presentasjon av anbefalinger til beslutningestaker

Involvering av interessenter i Bergen
Som en del av Bergen kommunes prosjekt ”Opprydning
av forurenset sjøbunn i Bergen havn” skal det gjennomføres tiltak i Kirkebukten på Laksevåg.
Opprinnelig skulle tiltak omfatte kun tildekking av
sedimenter, men etter konstruktiv dialog med interessenter som inkluderte Laksevåg Velforening og Merkur
båtforening, ble en kombinasjonsløsning med både
tildekking og mudring valgt. Årsaken var behov for å
opprettholde vanndybde for båtene og tilkomst til
offentlig kai.
Diskusjonene omfattet hvilke områder som skulle
tildekkes og hvor mudring var ønsket. I tillegg ble
det diskutert på generelt grunnlag, forslag til lokale
deponeringsplasser for de mudrede massene.
Selv om fremdriftsplanen gjør at de foreslåtte
lokale deponeringsløsningene ikke er realiserbare på
nåværende tidspunkt, viser forslagene tydelig vilje til
en helhetlig lokal løsning. Gjennom involvering når man
frem til en omforent løsning tidlig i utredningsprosessen.
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Interessegruppe
Et viktig moment ved etablering av interessegrupper er å
gjøre en god identifisering på forhånd. Det kan være å
gå igjennom eksisterende dokumenter eller å kartlegge
interessenter med geografisk tilknytning til området.
Utvalg av interessenter bør som for intervjuer baseres
på en klassifisering (se faktaboks) der man inviterer de
antatt mest aktive interessentene. Det er videre viktig å
sikre representativitet i gruppen, for eksempel ved å få
hjelp av noen nøkkelpersoner som kan gi innspill til andre
som ønsker å delta. Dersom det blir mange som ønsker å
delta kan det være hensiktsmessig å be interessentene
selv om å velge sine representanter.
Til slutt er det viktig å erkjenne at etablering av gruppen
er en prosess, og at man må sette av tid til dette. Gruppen må også ha et mandat og noen enkle kjøreregler
for å kunne fungere.

Gruppens arbeidsmåte, oppgaver og funksjon tilpasses
det enkelte prosjektet, men det kan være hensiktsmessig
å konsentrere seg om konkrete oppgaver. Dette kan være:

•
•
•
•

Innspill til tekniske løsninger
Bidra i målings- og overvåkingsprogram
Videreformidling av informasjon
Kvalitetssikre vurderingsarbeid gjennom å gi
lokal kunnskap

Identifisering

• Bruk tilgjenglige informasjonskilder
for å identifisere interessenter

Utvalg

• Klassifisere interessenter og velg ut de mest aktive

Etablering

• Bruk nøkkelintressenter for å sikre representativitet
• Avsett tid til familiarisering
• Bli enig om mandat og kjøreregler

Kommunikasjonstiltak ved sedimentprosjekter i Norge
Ren Drammensfjord 2015
Prosjektet bruker web aktivt og holder regelmessige frokostmøter med interessenter.
Rent Trømsøysund
Prosjektet informerer innbyggere gjennom media, web og informasjonsfoldere, og holder regelmessige frokostmøter med interessenter.
Grenlandsfjordene
Det er etablert en egen referansegruppe med deltakere fra industri, myndigheter og interesseorganisasjoner for å utveksle erfaringer.
Ren Harstad havn
Prosjektplan for “Ren Harstad havn” identifiserer interessenter og deres mulige interesse for og innflytelse på prosjektet.
Rene Listerfjorder
Prosjektet har vurdert flere mulige interessenter for å etablere en referansegruppe med representanter fra naturvern, frilufts
organisasjoner, fiskeriorganisasjoner, landbruksorganisasjoner og brukergrupper.
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