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28. oktober 2019

Open Government Partnership - Interessentforumet - invitasjon til andre
møte mandag 25 november kl. 10.00 – 12.00.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inviterer herved til det andre møtet i interessentforumet for OGP-arbeidet.
Vi minner om det første møtet i forumet som ble holdt 17. juni 2019. På KMDs hjemmeside
om åpenhet i forvaltningen finner dere blant annet invitasjonen til det første møtet, deltakerliste og referat fra møtet. I invitasjonen til det første møtet (jf. brev fra KMD datert 3. juni
2019) finner dere nærmere informasjon om forumet.
Interessentforumet er et forum for myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner som har felles interesse i forpliktelsene som ligger i Norges fjerde OGP-handlingsplan. I tillegg er det
også et forum for dem som ønsker å fremme forslag til, eller diskutere, nye forpliktelser til
den fjerde handlingsplanen. Siden handlingsplanen er en rullerende plan, er det fullt mulig å
ta inn nye forpliktelser i løpet av de to årene planen varer. Vi oppfordrer derfor flere departementer og flere sivilsamfunnsorganisasjoner til å delta på møtene i interessentforumet.
Det er et mål at interessentforumet skal ledes både av forvaltningen og av det sivile samfunn
(co-charing). KMD foreslår derfor at forvaltningen og det sivile samfunn leder annet hvert
møte.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at medlemmene av det nyopprettede OGP-rådet
også denne gangen blir invitert til møtet.
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Saksbehandler
Tom Arne Nygaard
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Møte nr. 2 finner sted mandag den 25. november 2019 kl. 10.00 – 12.00 i KMDs lokaler i
R5, Akersgata 59. Det blir enkel servering. Vi ber om påmelding til møtet innen mandag 18.
november 2019. Påmelding bes sendt som e-post til Tom Arne Nygaard i KMD: tomarne.nygaard@kmd.dep.no .

Dagsorden:
1. Velkommen ved statssekretær Paul Chaffey, KMD
2. Godkjenning av dagsordenen og referatet fra første møte (17. juni 2019)
3. Rapportering av status i de åtte forpliktelsene i handlingsplan 4 (De departementene
som stiller på møtet, bes om å rapportere kort om status, de andre sender inn en kort
skriftlig rapport til KMD innen én uke etter møtet.)
4. Orientering om hvordan statusrapporten vil bli presentert på KMDs hjemmeside om
åpenhet i forvaltningen ( https://open.regjeringa.no/ )
5. Forslag til, og diskusjon om, eventuelle nye forpliktelser (her ber vi både departementer, kommunesektoren og de sivile samfunn komme med forslag til nye forpliktelser.
Forslagene trenger ikke å sendes inn på forhånd).
6. Orientering om Nordic +. Det nordisk/baltisk/tyske samarbeidet.
7. Tidspunkt og forslag til dagsordenpunkter for neste møte. Valg av møteleder til tredje
møte (fortrinnsvis en person fra det sivile samfunn).
8. Eventuelt

Vel møtt.
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