
Dialog med interessenter, Devoll HPP

Vannkraftprosjektet Devoll (Devoll HPP) har for tiden rundt 30 ansatte og konsulenter på
anlegget som jobber med miljørelaterte og sosiale problemstillinger. Prosjektet utarbeidet og
ferdigstilte en håndteringsplan for miljørelaterte og sosiale problemstillinger i 2013. Planen
omfatter alle avhjelpende tiltak innen miljø og sosiale spørsmål, og gir et generelt rammeverk
for nye bosteder, gjenoppretting av arbeidsplasser sosial utvikling og miljøhåndtering,
inkludert overordnede overvåkningsindikatorer.

Informasjonsspredning, høringer og dialog med en rekke ulike interessenter er viktige
prosesser for planlegging og innføring av miljørelaterte og sosiale programmer. Tidlige
høringer og informasjonsdeling er viktig for å håndtere offentlighetens forventinger hva
gjelder konsekvenser for samfunnet og personer.

Høringer gir Devoll HPP og husholdninger som påvirkes av prosjektet, muligheten til å drøfte
en rekke saker, som utdanning, helse, vann og kloakk, infrastruktur, kompensasjonspakker
og kvalifiseringskrav, støtte til å finne nye bosteder, og hjelp til å skape seg et levebrød.
Devoll HPP har holdt og lagt til rette for en rekke seminarer og høringer med interessenter i
de ulike planleggingsfasene, og vil fortsette med dette i gjennomføringsfasen.

Høringene har flere funksjoner:

· Samle grunnleggende informasjon om den nåværende sosioøkonomiske situasjonen
for både individuelle husholdninger og lokalsamfunn som påvirkes av prosjektet

· Samle informasjon om viktige aktiva og infrastruktur i lokalsamfunnene
· Informere interessentene om prosjektet, konsekvensene av det, og avdempende

tiltak
· Gi husholdninger og lokalsamfunn muligheter til å komme med sine bekymringer og

legge frem alternativer
· Kartlegge relevante regionale utviklingsfaktorer som påvirker de ulike interessentene
· Drøfte kompensasjonspakker og kvalifiseringskrav
· Avtale utviklingstiltak for lokalsamfunnene
· Individuell levebrødstøtte og utviklingspakker
· Utvikle tilbakemeldingsmekanismer for tilbakemeldinger for overvåkning og

evaluering

Dialogen finner sted på ulike nivåer, fra høringer med nasjonale albanske myndigheter til
kommunale myndigheter i Pishaj, Moglicë og Sult, høringer med frivillige organisasjoner og
giverorganisasjoner, samt husholdninger og lokalsamfunn i Devolldalen som påvirkes av
prosjektet. Devoll HPP har også opprettet en klageinstans der husholdninger påvirket av
prosjektet kan klage eller fritt komme med sine bekymringer. De får da en tilbakemelding på
hvordan problemet eller klagen vil bli håndtert.

Den mest utfordrende og omfattende delen av høringsprosessen skjer med landsbyer og
lokalsamfunn i Devolldalen som påvirkes av prosjektet. Dette krever gjentatte møter og
drøfting med husholdninger og landsbyledere, samt koordinering med kommunale ledere
som er ansvarlige for landsbyene i sitt område. Høringer på dette nivået har som mål å
etablere en «tilbakemeldingssløyfe», eller dialog mellom husholdningene som påvirkes og
Devoll HPP. Så langt er det holdt mer enn 600 høringer.


