Oppsummering fra gruppene på møte mellom departementene og sivilsamfunnsorganisasjonene 19. juni 2018

Integritet og åpenhet i forvaltningen
Tematisk
Aktører som Problem som skal
område
vil være
løses og hovedmål
involvert
Innsyn i
- KMD
Spredt og vanskelig
offentlig
- KS
tilgjengelige
forvaltning
- JD
innsynsløsninger i
- KUD
kommunene.
- Difi
Økt
journalføring

-

JD
KUD

-

Innsynsretten JD

-

Frivillighet fører til
ulik praksis.
Organinterne
dokumenter blir ikke
journalført.
Rettssikkerhet
Effektiv ordning
Ulik
forvaltningspraksis

Beskrivelse av tiltak

Tiltak framover

Pålegge kommuner og
fylkeskommuner å koble
seg til eInnsyn.

-

Sette i gang prosess for å revidere offentleglova § 10 og
offentlegforskrifta § 6.
Stimulere og utvikle insitamentet overfor KS.
Tiltak/aktivitet i regi a Difi som stimulerer til iverksetting.

Innføre plikt til å
journalføre organinterne
dokumenter.

-

Sette i gang en prosess for å vurdere forskriftsendring.
Stimulere til journalføring.

Utrede en uavhengig
klageinstans for
innsynssaker og ta i bruk
sanksjonsmuligheter.

-

Iverksette utredningsarbeid
Eventuelt lovarbeid
Etablere klage- og sanksjonsinstans

Åpne data og viderebruk av offentlige data. - 1
Tematisk
Aktører som vil Problem som skal
område
være involvert løses og hovedmål
Bedre
 Folk må
samarbeid i
fremdeles
forvaltningen +
rapportere til
samordning
flere steder med
samme
informasjon
Rådata må
gjøres
tilgjengelig for
viderebruk






Data må
tilrettelegges for
befolkningen/det
sivile samfunn

For mye silo
Manglende
kunnskap om
hverandres felt
Manglende vilje
til å prioritere
deling

Beskrivelse av tiltak

Tiltak framover

Den felles datakatalogen –
er den brukervennlig nok?



Informere om/formidle hva
en har av tilgjengelige
data. Gjelder alle
virksomheter.




Felles grensesnitt
for offentlig sektor
Tilrettelegge for
brukerne på en lik
måte for hele
forvaltningen
(eksempel:
Statsregnskapet.no)

Innføre brukervennlige saksbehandlingssystemer i
offentlig sektor som legger til rette for åpenhet på en
lett måte



Kartlegge hvilke data man kan gjøre tilgjengelig.
Gjelder alle departementer og etater



Innbyggerne skal slippe unødvendige innlogginger i
eierskapsregisteret
DataNorge trenger en bibliotekperson
("Forvaltnings-Siri") som kan svare på hvilke
datasett som er tilgjengelige, hvem som eier dem
og hva de kan brukes til
Universell utforming av alle datasett





Åpne data og viderebruk av offentlige data. - 2
Tematisk
Aktører som vil Problem som skal
område
være involvert
løses og
hovedmål
Snu
 For få åpne
bevisbyrden
datasett.
 Mål: flere åpne
datasett.
 Feil bruk av
eksisterende
regelverk.

Synliggjøre
politisk
forankring

Manglende fokus/
prioritering på høyt
nok nivå.

Næringsutvikling

Øke
næringsutvikling
basert på offentlige
data.
Kostnadene er for
høye. Bruker av

Beskrivelse av tiltak
(forpliktelse)

Tiltak framover

Ansvarlig

Offentlige etater må
forpliktes til å
tilgjengeliggjøre (i utg.pkt.)
alle data. Unntak må
begrunnes. Evt utrede
mulighet for offentliggjøring
videre (dersom det er
mulige hindringer for
offentliggjøring), og så evt
offentliggjøre dataene.
Årlig konferanse –
synliggjøring med
statsministeren
Evt med
samarbeidspartnere
- Holdning til åpenhet
- Samfunnsansvar
- Omdømme
Offentlige og private roller
må ivaretas.
Offentlige data skal gjøres
gratis tilgjengelige uten at
det offentlige selv bygger
tjenester hvor dette kan
utvikles av næringslivet.



Etatstyring: stille krav
om tilgjengeliggjøring av
data og ta det opp i
etatssyringsdialogen
 Lage retningslinjer for
forvaltning av databaser
og registre.
 Følge opp
digitaliseringsrundskrivet
.
Årlig konferanse på høyt
politisk nivå.
Offentlig og privat
deltakelse.

KMD

Vi må være bevisst
konsekvensene av valg det
offentlige tar når det gjelder
hva offentlig sektor utvikler
selv og hva som utvikles av
markedet.

NFD KMD

SMK
evt KMD

offentlige data må
betale for mye.
Offentlige anskaffelser, opplysninger om reelle rettighetshavere og antikorrupsjon.
Tematisk
Aktører som vil Problem som skal
Beskrivelse av tiltak
område
være involvert
løses og hovedmål
Digitalisering av NFD
 Manglende
Data om offentlige
offentlige
Difi
informasjon og
anskaffelser, og om
anskaffelser
(KS)
kunnskap om
resultat og deltakere skal
offentlige
være åpne (offentlig)
anskaffelser
 Effektivitetstap
Hovedmål:
 Legge til rette for
åpenhet og
bedre
etterlevelse av
regelverket
 Bedre effektivitet
Opprettelsen av FIN
 Manglende
Faktisk etablere et register
et register over (NFD)
kunnskap om
over reelle
reelle
reelle
rettighetshavere og av
rettighetshavere
rettighetshavere eierstruktur
og eierstruktur
 Risiko for
korrupsjon
Hovedmål
 Avdekke misbruk
og økonomisk
kriminalitet

Data skal gjøres gratis
tilgjengelige.

Tiltak framover





Åpenhet om Difis arbeid med digitalisering av offentlige
anskaffelser, og involvering av sivilsamfunn og andre
aktører i dette arbeidet
Utvikling av en database med tilgjengelig informasjon
om offentlige anskaffelser
Vurdering av pålegg om rapportering

Legge til rette for etablering av et offentlig register over
reelle rettighetshavere og av eierstruktur



Sikre
transparens

