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Involvering av interessegrupper
Innledning
Involvering av interessenter er et viktig element i en økosystembasert forvaltning og Faglig forum
skal i henhold til mandatet sikre medvirkning gjennom involvering av berørte interessegrupper.
Faglig forum sin kommunikasjonsstrategi for forvaltningsplanarbeid for norske havområder fram mot
2020 ble ferdigstilt på møtet 24. januar 2017 (dokument ligger på Havforum.no).
Disse retningslinjene er i tråd med og supplerer kommunikasjonsstrategien og legges ut på
havforum.no som et tilleggsdokument til kommunikasjonsstrategien.
Retningslinjene beskriver nærmere former for medvirkning fra interesseorganisasjoner i arbeidet
med faglig grunnlag for forvaltningsplaner som gjelder både for leveransen i april 2019 og framover i
nye sykluser med oppdatering og revisjon av forvaltningsplanene.
Plan for medvirkning og oversikt over gjennomført medvirkning ligger i vedlegg som kan oppdateres
når det er relevant.
Retningslinjene ble drøftet på møtet i Faglig forum 3. mai 2018, ferdigstilt via epost i etterkant,
forelagt Styringsgruppen 31. mai og endelig godkjent av Faglig forum via epost i juni 2018.

Former for medvirkning
Medvirkning i regi av Faglig forum
Innspillsmøte: Det arrangeres et åpent oppstartsmøte tidlig i hver syklus med faglig grunnlag for
revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene. Alle relevante organisasjoner inviteres. Jf
innspillsmøtet 23. januar 2018.
Metodedokumenter og tilnærminger: Oversikt over tema, metoder, evt også innholdsfortegnelser for
rapporter, legges ut på havforum.no fortløpende med mulighet for å kommentere.
Delrapporter: Delrapporter legges ut på havforum.no med mulighet for å kommentere etterhvert
som de er godkjent av Faglig forum.
Vi ber om eventuelle kommentarer kun på faktafeil eller mangler. Det gjøres klart at kommentarer til
Faglig forums vurderinger og konklusjoner og politiske betraktninger henvises til meldingsprosessen.
Kommentarene samles og legges ut på havforum.no. Sekretariatet håndterer kommentarene og
legger disse fram for Faglig forum. Avhengig av kommentarene laster Faglig forum opp en revidert
versjon av delrapporten.

Temavise seminarer: Dette kan arrangeres for de temaene/delrapportene som det er mest interesse
for. Seminarene vil være åpne for alle interessenter.
Møter etter initiativ fra interesseorganisasjoner
Kontakt med interesseorganisasjoner må foregå på en ryddig og balansert måte der alle som har
meninger og innspill får lik mulighet til å fremme disse. Faglig forum vil i utgangspunktet prioritere
arenaer og møter med organisasjoner dersom møtene er åpne for alle, framfor møter med
enkeltorganisasjoner. Faglig forum vil også vurdere å delta på møter med grupper av
interesseorganisasjoner hvis det viser seg at det er behov for det. Deltakelse på møter etter initiativ
fra interesseorganisasjoner vil være avhengig av at Faglig forum har kapasitet til det.
Høringskonferanse
Styringsgruppen arrangerer høringskonferanse etter at det samlede faglige grunnlaget er mottatt fra
Faglig forum.
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Vedlegg
Plan for videre involvering i 2018-2019
Tid
Slutten av mai 2018
Slutten av juni 2018

Tema
Evaluering av oppfølging av tiltak
Barentshavet
Aktivitetsrapporten

Høsten 2018

SVO-seminar

Desember 2018 –
januar 2019

Resten av delrapportene

kommentar
Legges ut på havforum.no for
kommentar
Legges ut på havforum.no for
kommentar
Utkast til rapport presenteres 26.
september 2018
Legges ut på havforum.no for
kommentar

Oversikt over involvering og kontakter med interessegrupper
Havforum.no: Her legges informasjon om pågående arbeid ut (møtereferater, årsrapporter og planer,
metodedokumenter). Det er en egen menyknapp om medvirkning. Det inviteres til å kontakte
sekretariatet via epost fra nettsiden, noe som benyttes til en viss grad.
Møte mellom Bellona og sekretariatet: i 2015
Seminar om økosystemtjenester: 16. november 2016. Seminaret var for Faglig forum,
Overvåkingsgruppen og Styringsgruppen, og hadde grei deltakelse fra alle de tre foraene. I tillegg
deltok to forskere/utredere som jobber med økosystemtjenester.
Innspillsmøte: 23. januar 2018: Oppstartsmøte for å gi oversikt over planer for arbeidet og motta
innspill på alle temaer. Godt oppmøte fra ulike interessegrupper. Oppsummering, presentasjoner og
skriftlige innspill er lagt ut på havforum.no.
Risikoseminar: 24. januar 2018, for Faglig forum og Styringsgruppen. Presentasjonene er lagt ut på
havforum.no under menyknapp "pågående arbeid".
Seminar i regi av Norsk Olje og Gass: Norog holdt seminar 2. mai i Trondheim for etatene i Faglig
forum om relevant forskning i regi av næringen.
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