INVOLVERING AV INTERESSENTER («STAKEHOLDERS»)
Utarbeidet av Norsk olje og gass’ arbeidsgruppe for etablering av VEILEDER TIL
RESSURSREGELVERKET – GOD VIRKSOMHETSSTYRING (juni 2014)

I forbindelse med de ulike aktiviteter i petroleumsvirksomheten er det for de deltakende selskaper foruten en
myndighets- og partnerrelasjon, også en relasjon til øvrige interessenter.
Myndighetsrelasjonen kan være at det følger av lov eller forskrift en plikt, f eks til å rapportere eller sende en
søknad om tillatelse.
Partnerrelasjonen kan være at det følger av avtaleverket knyttet til utvinningstillatelsen en rapportering eller
bestemt handling som typisk involverer operatøren og partnerne.
Relasjonen til øvrige interessenter vil således være forholdet til interessenter i virksomheten som er verken
myndigheter eller operatør eller partnere. Med interessenter i denne sammenheng menes enhver person,
gruppe eller organisasjon som har en spesiell og definert interesse i en konkret aktivitet som planlegges eller
foretas; enten fordi vedkommende påvirkes av den aktuelle aktiviteten og/eller fordi vedkommende kan
påvirke, eller ha innflytelse på gjennomføringen av, den aktuelle aktiviteten. Norsk olje og gass understreker
betydningen av å ha et bevisst forhold til hvilke slike interessenter som bør involveres til enhver tid, og til
hvordan slik involvering skal gjennomføres.
Nedenfor er inntatt en oversikt (fig. 1) over noen relevante interessenter. Listen er ikke ment å være
uttømmende.
Fig. 1 Relevante interessenter
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Media




Lokalradio og aviser
Nasjonale media

Politiske miljøer





Stortingsrepresentanter
Politikere i fylkeskommune og kommune
De forskjellige politiske partier

Leverandører




Kontraktører
Konsulenter

Med hensyn til hvordan de enkelte interessenter skal involveres, vil form og grad av involvering kunne
variere betydelig avhengig av de konkrete omstendigheter. Norsk olje og gass begrenser seg således i
denne sammenheng til å peke på at involveringen kan variere fra generell informasjon og
kunnskapsformidling, til konsultasjon og dialog, og i enkelte tilfelle også samarbeid og involvering i den
aktuelle beslutningsprosess.
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