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OGP - Open Government Partnership - Interessentforumet –
Invitasjon til innspill til Handlingsplan 4 B
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker nå, i samarbeid med
departementene og sivilsamfunnet, å oppgradere Norges OGP-handlingsplan 4 til en
handlingsplan 4 B. I dette brevet innbys OGPs interesseforum til å kommentere foreslåtte
endringer og til selv å foreslå forpliktelser i Norges handlingsplan 4 B.

1. Open Government Partnership (OGP)
Norge har vært medlem av Open Government Partnership (OGP) siden 2011. OGP er en
internasjonal organisasjon med over 70 medlemsland. Det overordnede målet med OGP er å
bidra til økt velstand for befolkningen. Dette skjer ved at offentlig sektor og sivilsamfunnet
samarbeider om å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning som har
tillit i befolkningen. OGP samarbeider med multilaterale organisasjoner som OECD og
Verdensbanken.
2. Handlingsplanen
Handlingsplanene er grunnleggende i OGP-arbeidet. Disse forplikter Norge til å oppfylle
fastsatte mål i et samarbeid mellom forvaltningen og sivilsamfunnet. Norge er nå i sin fjerde
OGP Handlingsplan. På grunn av Covid-19 er fristen for terminering av handlingsplanen
flyttet ut i tid. Handlingsplan 4 B skal iverksettes 1. september 2021 og vare fram til 31.
august 2022. En ny handlingsplan 5 planlegges satt i verk i fom september 2022.
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3. Interessentforumet
Handlingsplanene skal behandles av Interessentforumet. Dette forumet er en møteplass for
myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner som har eller ønsker å få inn forpliktelser i
Norges OGP-handlingsplaner og som er interessert i å arbeide for åpenhet i Norge. I tillegg
deltar OGP-rådet, som er oppnevnt av KMD, sammen med den nasjonale IRM-koordinatoren
i forumet. Alle departementene deltar, også de som ikke har forpliktelser i handlingsplanen.
Arbeidet i forumet er en viktig del av samskapingen, som igjen er et grunnelement i hele
OGPs arbeid. I invitasjonen til det første møtet (jf. brev fra KMD av 3. juni 2019) finner dere
nærmere informasjon om forumet. Se for øvrig på Regjeringen.no om tidligere
interesseforum under åpenhet i forvaltningen.
Dette brevet sendes til et utvalg sivilsamfunnsorganisasjoner. Det er viktig at så mange som
mulig får anledning til å spille inn i denne prosessen. Vi oppfordrer derfor mottakerne til å
videresende denne henvendelsen til andre interessenter.

4. Oppdatering og forslag til justering av nåværende forpliktelser/ytterligere
forpliktelser
OGPs handlingsplan skal jevnlig oppdateres. KMD har bedt departementene om å oppdatere
milepælene og å angi status for arbeidet med sine respektive forpliktelser samt fremme
forslag om eventuelt nye forpliktelser. Disse endringene følger vedlagt.
Vi ber nå Interessentforumet supplere oppdateringen og fremme forslag om nye
forpliktelser hvor det skulle være ønskelig.
Vi ber Interessentforumet merke seg forslag til følgende endringer og justeringer i
inneværende plan (vedlegg):
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en ny forpliktelse om
ungdomspanel.
 Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en omformulert forpliktelse for å
effektivisere og forbedre offentlige anskaffelser ved å heldigitalisere
anskaffelsesprosessen. Forpliktelsen er utarbeidet etter innspill fra Direktoratet for
økonomistyring.
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppdatert / justert forpliktelsen om
eInnsyn
 Kulturdepartementet har oppdatert status for arbeidet med veiledning for å oppfylle
plikten til journalføring og arkivering av dokumenter pr. 1.12.2020
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en ny forpliktelse om bruk av
kunstig intelligens / algoritmer.
I tillegg har enkelte av departementene oppdatert Handlingsplan 4:
 Kulturdepartementet har tidligere meldt at arbeidet med å gjennomføre strategi for
åpne kulturdata er avsluttet.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppdatert oversikt over milepæler
og skissert videre arbeid med digitale plan- og byggesaksprosesser.
Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert forpliktelsen om å forebygge
korrupsjon.
Finansdepartementet har oppdatert forpliktelsen om å etablere register over reelle
rettighetshavere.

Oppdateringene og forslagene til justeringer av eksisterende forpliktelser og de nye
forpliktelsene ligger vedlagt.
Vi ber de enkelte deltakerne i interessentforumet kommentere forslagene til nye og
justerte forpliktelser, og gjerne foreslå flere forpliktelser.
Covid-19-situasjonen umuliggjør et fysisk møte tilsvarende dem som tidligere har vært
avholdt. Vi ser av praktiske grunner at et videomøte med så mange deltakere vanskelig ville
la seg gjennomføre.
Vi ber om at forslag fra deltakerne i Interessentforumet er KMD i hende innen tirsdag
18. mai til postmottak@kmd.dep.no.

5. Samskaping
Vi minner om at forpliktelsene som presenteres i handlingsplanen, skal være resultat av
samskaping mellom forvaltningen og relevante aktører fra sivilsamfunnet. IRM (se pkt. 6) har
i sin vurdering påpekt at det ikke var tilstrekkelig kontakt mellom forvaltningen og
sivilsamfunnet under utarbeidelsen av arbeidet med handlingsplan 4. Etter at KMD har
mottatt forslag og kommentarer fra sivilsamfunnsorganisasjonene, vil vi be de aktuelle
departementene om å finne egnede måter å kunne diskutere innholdet i handlingsplanen
med sivilsamfunnet. KMD vil komme tilbake med forslag til hvordan en slik
samskapingsprosess bør finne sted.

6. Evaluering av OGP -arbeidet - IRM-rapport
OGP har et eget revisjonsorgan, IRM (Independent Reporting Mechanism), som skal vurdere
de enkelte landenes OGP-arbeid. IRM har nylig utarbeidet en vurdering av Norges arbeid
med Handlingsplan 4. Denne er tidligere sendt Interessentforumet. Se:
https://ogp.civicomment.org/norway-design-report-2019-2021-public-comment.
Det er Pål W. Skedsmo som har skrevet IRM-rapporten om Norge. Han har tidligere vært i
kontakt med OGP-saksbehandlerne i de ulike departementene for å få deres vurdering. Vi
planlegger på et seinere tidspunkt en grundigere presentasjon av IRM-rapporten i samarbeid
med Pål Skedsmo hvor vi også vil innby forumet til å komme med innspill til hvordan
forslagene i IRM-rapporten kan følges opp.
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For nærmere informasjon kontakt Tom Arne Nygaard ( tom-arne.nygaard@kmd.dep.no)

Med hilsen
Asgeir Fløtre (e.f.)
avdelingsdirektør
Tom Arne Nygaard
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Kopi:
OGP-rådet
Pål W. Skedsmo

Vedlegg:
1) Forslag til forpliktelser i Handlingsplan 4B
2) Oppdatering av Handlingsplan 4
3) Handlingsplan 4

Adresseliste
Abelia
Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og likestillingsdepartementet
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EITI International Secretariat
Fagpressen
Finans Norge
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesforbund
Helse- og omsorgsdepartementet
IKT Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon
Kommunikasjonsforeningen
Kulturdepartementet
KUN senter for kunnskap og
likestilling
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes landsforening
Norsk arkivråd
Norsk journalistlag
Norsk redaktørforening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Publish what you pay Norge
Regnskogfondet
Røde Kors Norge
Samferdselsdepartementet
Scanteam
Statsministerens kontor
Stiftelsen fritt ord
Tax Justice Network – Norge
Transparency International Norge
UNIO - Hovedorganisasjonen for
universitets- og høyskoleutdannede
Utenriksdepartementet
Wikimedia Norge
WWF Norge
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Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund
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