
OECDs veileder for god interessentdialog  
i utvinningsindustrien

TOWARDS RESPONSIBLE MINERAL SUPPLY CHAINS

Selskaper som er involvert i leting 
etter og utvinning av olje, gass og 
mineraler, har potensial til å skape 
inntekter, bevare livsgrunnlag, 
fremme lokal utvikling og generere 
betydelige offentlige inntekter i 
områdene der de driver virksomhet. 
Utvinningsvirksomheten kan imidler-
tid sette store avtrykk på samfunnet 
og miljøet. Det er derfor ofte en risiko 
for at utvinning vil forårsake eller bidra 
til negative konsekvenser, som brudd 
på menneskerettigheter, økonomiske 
problemer og miljøødeleggelser.

En god dialog med berørte parter og 
aktsomhetsvurderinger er avgjørende 
for å unngå noen av de negative 
konsekvensene utvinning kan føre med 
seg, og for å oppnå flest mulig positive 

virkninger. Dette er også viktige ele-
menter i ansvarlig næringsvirksomhet 
i henhold til OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper.

Praktiske råd og verktøy
OECDs veileder for god interessent-
dialog i utvinningsindustrien («veile-
deren») inneholder råd om hvordan 
gruve-, olje- og gasselskaper skal løse 
utfordringer i møtet med berørte 
parter. I veilederen finner aktørene i 
utvinningsindustrien praktiske verktøy 
og metoder for å håndtere risikoer 
og løse utfordringer på en måte som 
fremmer dialog og gjør den til en 
integrert del av aktsomhetsvurderin-
ger. Veilederen inneholder et ram-
meverk for aktsomhetsvurderinger 
i forbindelse med interessentdialog, 

anbefalinger til ledelse og ansatte, et 
forklarende rammeverk for oppfølging 
og evaluering av interessentdialogen, 
samt egne tematiske veiledninger om 
dialog med urfolk, kvinner, arbeidsta-
kere og småskala-gruvearbeidere.

En tilnærming med  
bred støtte
Veilederen er utarbeidet i samråd 
med en rådgivende flerpartsgruppe 
bestående av representanter fra olje-, 
gass- og bergindustrien, myndighe-
tene, sivilsamfunnet, internasjonale 
organisasjoner og urfolk. Det er et 
sektorspesifikt tillegg til OECDs ret-
ningslinjer for flernasjonale selskaper 
og støttes derfor av de 46 landene 
som har sluttet seg til retningslinjene.

Tematisk veiledning for å gjennomføre dialog med:

Urfolk Arbeidstakere Småskala- 
gruvearbeidere

Kvinner
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Viktige trinn for å sikre  
en god interessentdialog 

Gjennomføring av 
veilederen

OECD planlegger en rekke 

aktiviteter i 2016-2017 som kan 

bidra til at veilederen får økt 

utbredelse, blant annet:

 Â Pilotprosjekter med 

interesserte olje-, gass- og 

gruveselskaper  

 Â Regionale og tematiske 

arrangementer for å 

fremme utveksling om 

interessentdialog 

 Â Seminarer og webinarer 

om hvordan veilederen kan 

brukes i kontekster med 

større utfordringer 

 Â Forskning for å støtte 

og fremme god 

interessentdialog

Posisjonere 
interessentdialogen 

strategisk

Identifisere berørte 
interessenter og 

parter

Følge opp 
og evaluere 

dialogaktiviteter

Sikre at 
forpliktelser 

følges opp
Forstå den 
lokale og 

driftsmessige 
konteksten

Etablere 
støtteordninger

Utarbeide 
egnede, effektive 
dialogaktiviteter

For mer informasjon, kontakt OECDNCP@mfa.no


