Seminar om utarbeiding av Norges fjerde handlingsplan i Open Government Partnership (OGP)
Departementene og det sivile samfunn skal sammen lage utkast til Norges fjerde
handlingsplan i OGP. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) koordinerer
dette arbeidet, men det er de enkelte fagdepartementene som vil være ansvarlig for
"sine" forpliktelser i den endelige planen. Utviklingen av den fjerde handlingsplanen
skjer gjennom en innovativ prosess i tråd med regjeringens nye innovasjonssatsning.
Dette seminaret er en del av denne prosessen.
I invitasjonen til dette seminaret orienterte KMD om hvilke hovedområder departementene foreslår forpliktelser innenfor. De konkrete forslagene innenfor disse hovedområdene vil departementene orientere nærmere om på seminaret.
I invitasjonen ble det sivile samfunn også utfordret til å selv å foreslå forpliktelser på
områder de synes er viktige og som ligger innenfor OGP mål, det vil si at forpliktelsene skal handle om åpenhet (transparency), deltakelse (participation) eller ansvarlig
forvaltning (accountability), jf. også de tre hovedområdene i planen som KMD har foreslått. Det sivile samfunn kan gjerne sende inn disse forslagene til KMD på forhånd, slik
at KMD kan orientere fagdepartementene, men de vil uansett ha anledning til å presentere dem på seminaret, slik at de relevante fagdepartementene kan kommentere dem.
På seminaret vil det sivile samfunn og de respektive fagdepartementene diskutere
både innspillene fra departementene og innspillene fra det sivile samfunn, men også
bli enige om hvordan de går videre med å konkretisere innspillene, slik at vi får en
best mulig handlingsplan for Norge. Dette er den viktigste delen av seminaret.
Det lokale nivået er viktig i OGP, og derfor er også KS invitert til seminaret som observatør.
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Dagsorden

09:00 Velkommen og målet med seminaret ved statssekretær Paul Chaffey
09:15 Hva skal skje i dag?
09:30 Hva har skjedd fram til nå med handlingsplan nummer fire og orientering om OGP-rådet (ved KMD)
09:45 Det sivile samfunn og departementene presenterer sine forslag til forpliktelser i den
fjerde handlingsplanen. Forslagene vil bli diskutert når alle er presentert.
10:15 Diskusjon rundt forslagene
10:40 Pause
11:00 Diskusjon om departementenes og det sivile samfunns forslag til forpliktelser. Dette
skjer ved småbord hvor departementene og det sivile samfunn som arbeider med samme
type saker samles rundt de enkelte forslag til forpliktelser og diskuterer dem. Diskusjonene
kan f.eks. dreie seg om målbeskrivelser, forbedringer og konkretiseringer av tekstutkast, milepæler o.l. Det legges ikke opp til at man nødvendigvis skal konkludere rundt de enkelte forslagene til forpliktelser på dette seminaret. Hvis partene ikke konkluderer, må det avtales bilaterale møter mellom departementene og sivilsamfunnsorganisasjonene i etterkant av dette
seminaret. Når disse prosessene rundt de enkelte forpliktelsene er fullført, vil fagdepartementene orientere KMD om resultatet, slik at de endelige forpliktelsene eventuelt kan tas inn
i planen.
(Diskusjon rundt småbord fra ca. kl. 11:00 – 12:15)
12:15 Orientering om den videre prosessen med handlingsplanen og hvem som vil bli involvert i den, herunder ferdigstilling, iverksetting, og evaluering og (ved KMD)
12:30 Lykke til videre
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