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OGP – Første møte i interessentforum – oppfølging av 
handlingsplan 4  –  17. juni 2019 i KMDs lokaler i R5 

 

Nr. Sak og konklusjon 
  
1. Velkommen v/ avdelingsdirektør Asgeir Fløtre 

 
KMD ønsket velkommen til møtet og deretter presenterte deltakerne i møtet seg. 
Departementet minnet om rollene og oppgavene til interessentforumet, blant annet at de 
(1) skal være med på iverksettingen av handlingsplanen, (2) foreslå nye forpliktelser 
som kan suppler handlingsplan 4, og (3) være med på å lage handlingsplan 5. 
Departementet minnet også forumet på at deltakerne i forumet fra forvaltningen og det 
sivile samfunn er likeverdige, og at ledelsen i forumet bør gå på omgang.  
 

2. Handlingsplan 4 som del av regjeringens åpenhets- og moderniseringsarbeid v/ 
statssekretær Paul Chaffey 
 
Statssekretær Chaffey (KMD) snakket innledningsvis om at arbeidsformen i OGP, og 
derfor også i interessentforumet, kan være litt uvant og unorsk, men at den allikevel kan 
bringe noe verdifullt med seg. I stor grad er OGP også et interessefellesskap for 
reformatorer, både i forvaltningen og i det sivile samfunn. Videre orienterte Chaffey om 
toppmøtet i Canada i mai 2019, hvor flere saker stod på dagsordenen, ikke minst reelt 
eierskap, hvor britene har tatt et initiativ om internasjonalt samarbeid om etablering av 
registre, åpenhet om innkjøp og store kontrakter, likestilling, inkludering av 
parlamentene, rettssystemene og sivile rettigheter, som bl.a. ytringsfrihet). Tax Justice 
Network Norge (Ingrid Hjertaker) deltok også på toppmøtet. Chaffeys inntrykk var at 
mens det fra starten av var en optimistisk tone i OGP rundt åpenhet, var det mer 
pessimisme å spore nå, bl.a. knyttet til internasjonale trender som antidemokratiske 
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Side 2 

bevegelser, manipulering av sosiale medier ol. Kanskje OGP derfor ifølge Chaffey er 
viktigere enn noen gang?  
 
Chaffey orienterte også om det nyoppnevnte uavhengige OGP-rådet som har disse seks 
medlemmene: 

1. Tor Dølvik (Transparency International Norge) 
2. Ingrid Hjertaker (Tax Justice – Norway) 
3. Shahzad Asghar Rana (Microsoft),  
4. Tina Søreide (NHH) 
5. Kjetil Thorvik Brun (Abelia),  
6. Mona Thowsen (Publish What You Pay)  

 
3. Handlingsplan 4 og oppfølgingen av den sett fra det sivile samfunn v/ 

representanter fra det nye OGP-rådet 
 
Tor Dølvik og Ingrid Hjertaker hadde hver sine innlegg og understrekte at disse var 
personlige betraktninger som ikke var klarert med OGP-rådet på forhånd. Dølvik la vekt 
på at OGP var lite kjent i Norge og at de forpliktelsene Norge har hatt til nå trolig ville 
vært gjennomført allikevel. Han mente at ambisjonene burde være høyere og viste til at 
man kunne følge opp både den nylig avleverte stortingsmeldingen om offentlige 
anskaffelser, for eksempel knyttet til oversikt over offentlige leverandører til 
kommunesektoren, og NOUen fra arkivlovutvalget. Han la videre vekt på at man kan ha 
ulike typer tiltak i OGP, f.eks. skaffe nye typer dokumentasjon, initiere forskning og 
tiltak knyttet til å takle langsiktige utfordringer, jf. manipulering av sosiale medier. Han 
mente at OGP-rådets rolle bl.a. kan fungere som en pådriver for disse reformene, men 
det fordrer også at rådet har god kontakt med, og får relevant informasjon fra, dem som 
har ansvaret for sakene og prosessene. Rådet må ifølge Dølvik "ta pulsen" på det som 
skjer i samfunnet. Ingrid Hjertaker var, i tillegg til KMD, til stede på toppmøtet i Ottawa 
og delte sine inntrykk derfra. Blant annet la hun vekt på at landene i OGP hadde ulikt 
ståsted og ulike land også hadde ulike utfordringer å takle. Som eksempler på hvor ulike 
forpliktelsene kan være, nevnte hun OGP-forpliktelser knyttet til sammensetningen av 
næringsinnholdet i skolemåltider og viderebruk av data. Hun viste også til at noen land 
samarbeider om forpliktelser, f.eks. rundt åpenhet om registering av lederes formuer 
(assets), slik at ikke ledere i ett land kunne skjule formuer som de eier eller har 
registrert, i et annet land. 
 
Flere deltakere i forumet tok ordet og viste blant annet til at OGP-arbeidet er nyttig for 
dem, ikke minst fordi OGP-plattformen er internasjonal. Dette gjaldt for eksempel tema 
som arkivering og journalføring, hvor det bl.a. er en utfordring med flere ulike 
plattformer. På dette området er det viktig å trekke inn flere grupper, f.eks. innkjøpere. 
På området offentlige anskaffelser jobbes det mye med å forbedre statistikken over 
hvem som leverer til det offentlige. Her finnes det ofte allerede data, men disse kan være 
vanskelig tilgjengelige.  På petroleumsområdet er det mange tilgjengelige datakilder, 
men det er også et større potensiale for mer åpenhet og viderebruk av data på dette 
område. Her er det også behov for at noen tar et mer overordnet grep.  
 



 

 

 
Side 3 

Det ble også vist til koblingen til det arbeidet som gjøres i EITI (The Extractive 
Industries Transparency Initiative).  
 
Andre viktige poenger som kom fram i diskusjonen blant deltakerne i interessentforumet 
var at det kan være viktig å framskaffe data (dokumentasjon) som er nye eller 
eksisterende data som er vanskelig tilgjengelige og at gode eksempler fra Norge bør 
framheves som lærdom som kan deles med andre. Forumet understreket også at det er 
viktig at man, når man jobber med viderebruk av data, ikke mister OGPs mål av syne, 
nemlig at økt viderebruk skal føre til mer velstand for innbyggerne og/eller sette dem 
bedre i stand til å kunne kontrollere og ansvarliggjøre forvaltningen og politiske ledere. 
Videre påpekte forumet at det også er viktig med åpenhet i det sivile samfunn, ikke 
minst i næringslivet, dvs. at OGP ikke bare skal dreie seg om åpenhet i offentlig sektor. 
Viktigheten av å trekke med kommunesektoren ble også understreket, likeledes 
sammenhengen mellom ulike typer OGP-relevante saker, f.eks. saken om et register for 
reelt eierskap og å skaffe en bedre og mer brukervennlig oversikt over leverandører til 
det offentlige, jf. offentlige anskaffelser.  

4. 
Slik vil vi følge opp handlingsplan. Praktiske spørsmål v/ KMD 

KMD orienterte om hvordan arbeidet med forumet, OGP-rådet og handlingsplan 4 vil 
skje framover.  

Stikkord her er løpende oppdatering av handlingsplanens forpliktelser og andre viktige 
tiltak i OGP-sammenheng, aktiv bruk av hjemmesiden om åpenhet 
(open.regjeringa.no) og få inn flere forpliktelser i handlingsplan 4 (aktuelle tema som 
ble nevnt på møtet var mat, helse, vann, likestilling, ungdom).  

Etter planen blir det andre møtet i forumet i oktober 2019.  

Referatet og deltakerlisten fra møtet og plansjene til Dølvik blir lagt ut på 
open.regjeringa.no.    
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