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Forslag til forpliktelser HP 4B  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

Forpliktelsens navn:    
Ungdommens distriktspanel* 

Ansvarlig organ  KMD (og Distriktssenteret) 

Kontaktperson i organet Bente Boye Lund (og Anne Irene 
Myhr) 

Organets navn  KMD (og Distriktssenteret) 

e-postadresse 0Bente-Boye.Lund@kmd.dep.no  

Telefon + 47 22 24 70 49 / 99 74 22 05 

Andre ansvarlige organer Distriktssenteret  

Status Startet 

Hovedmål Hovedmålet er at distriktsungdom 
gjennom medvirkningsprosesser 
skal få mulighet til å påvirke 
framtidens distriktspolitikk 

Kort beskrivelse av forpliktelsen Det er opprettet et "Ungdommens 
distriktspanel" med 
representanter fra 10 av 11 fylker 
(ikke fra Oslo). Gjennom 
medvirkningsprosesser, 
samlinger, forskning og 
spørreundersøkelser skal panelet 
våren 2021 levere 10 råd til 
regjeringen om framtidens 
distriktspolitikk. Det legges opp til 
bred deltakelse underveis, 
herunder bruk av lovpålagte 
ungdomsråd, jf. kommuneloven § 
5-12. Paneldeltakerne skal samle 
inn kunnskap om ungdoms behov 
i sin egen region. Arbeidet kan 
følges her.  

Betydning Kan få stor betydning for ungdom 
i distriktene.  

Samfunnsmål Støtte opp under demokratiske 
prosesser ved at innbyggerne gis 
anledning til å påvirke offentlig 
politikkutvikling.  

Milepæler Ny eller på pågående forpliktelse  Starttidspunkt Sluttidspunkt 

Oppdrag gitt     

Implementering     

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#KAPITTEL_2-1
https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/
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Rapport (årlig)    

Milepæl 1 Rådet opprettet - gjennomført 18.10.2019 17.1.2020 

Milepæl 2 Første samling hos statsministeren 
– Oslo - gjennomført 

 17.1.2020 

Milepæl 3 Andre samling 24. – 26. april 2020 
- gjennomført 

 26.4.2020 

Milepæl 4 Tredje samling 16. – 18. oktober 
2020 - gjennomført 

 18.10.2020 

Milepæl 5 Fjerde samling 12. – 14. mars 
2021  

  

Milepæl 6 Levere sluttrapport til regjeringen 
våren 2021 

 april 

Milepæl 7 Effekter av prosjektet og 
oppfølgingen av de 10 forslagene 
– tidspunkt ikke bestemt 

  

 
 
 
Nærings- og fiskeridepartementet 
 

 

Forpliktelsens navn:    
Effektivisere og forbedre offentlige anskaffelser ved å heldigitalisere 
anskaffelsesprosessen 

Forpliktelsens start og opphørstidspunkt  01.01.18 – 31.12.24 

Ansvarlig organ  Nærings- og fiskeridepartementet  

 Beskrivelse  

Hvilket problem for offentligheten er 
forpliktelsen rettet mot? 

Beskriv f.eks. sosialt, økonomisk, politisk, 
miljømessig problem som forpliktelsen skal løse. 
Beskriv utgangspunkt og i hvilken sammenheng 
forpliktelsen skal forstås.  
Offentlige anskaffelsesprosesser er bare delvis 
digitalisert – gevinstpotensialet er ikke utnyttet 

Hva er forpliktelsen? Beskriv hva som forventes å komme ut av 
forpliktelsen.  
Gi mer effektive anskaffelser og enklere prosesser, 
fjerne tidstyver, gi bedre behovsdekning og bedre 
regelverksetterlevelse. 

Hvordan vil forpliktelsen bidra til å 
løse problemet?  

Beskriv hvordan forpliktelsen forventes å bidra til å 
løse problemet eller endre forvaltningens måte å 
løse problemet på.   
Effektivisere og forbedre offentlige anskaffelser ved 
å heldigitalisere anskaffelsesprosessen og derved gi 
offentligheten tilgang på data. 

Hvordan er denne forpliktelsen 
relevant for OGPs grunnverdier?  

Vurder om:  
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(Fylles ut av KMD) Forpliktelsen åpner for å frigi mer informasjon, 
bedrer kvaliteten på den tilgjengelig informasjon 
og/eller bedrer tilgjengeligheten til informasjon som 
gjør at offentligheten lettere får tak i den.  

Tilleggsinformasjon  F.eks. Omkostninger, andre offentlige tiltak, 
strategier, bærekraftsmål osv.  

   

Milepæler  Starttidspunkt Sluttidspunkt 

1) Test av hvordan bruk av datajø, 
maskinlæring og bruk av ny teknologi 
kan gi muligheter for å hente ut ny 
kunnskap om offentlige innkjøp på 
virksomhetsnivå og på nasjonalt nivå 
og gjennom åpne data på 
publikumsnivå.  

01.08.18 31.12.20 

2) Bruk av eBevis-tjenesten for 
anskaffelser – økt tilgang til offentlige 
registre nødvendig for å kvalifisere 
leverandører til offentlige oppdrag 

01.11.19 31.12.21 

3) Ny Doffin med ny funksjonalitet med 
forbedret tilgang til kunngjøringsdata er 
etablert, deriblant et offentlig 
kontraktsregister 

01.11.19 31.12.23 

Kontaktinformasjon 

Ansvarlig person fra iverksettende 
organ 

André Hoddevik 

Virksomhet Digitaliseringsdirektoratet 

e-post / telefon andre.hoddevik@digdir.no     913 97 587 

Andre offentlige deltakere   Brønnøysundregistrene, andre offentlige register 
eiere 

Samarbeidende 
sivilsamfunnsorganisasjoner, 
tverrgående arbeidsgrupper o.l.    

Næringslivsorganisasjoner, leverandører, 
systemleverandører, KS/KSI 

  

 
 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

 

Forbedre eInnsyn som virkemiddel for å gjøre offentlig forvaltning mer åpen og 
tilgjengelig for innbyggeren 

Forpliktelsens start- og opphørstidspunkt  01.07.21 – 31.07.22 

Ansvarlig organ   Digitaliseringsdirektoratet 

 Beskrivelse  

mailto:andre.hoddevik@digdir.no
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Hvilket problem for 
offentligheten er forpliktelsen 
rettet mot? 

Offentlighetsprinsippet, allmenheten sin rett til innsyn i 
forvaltningens saksdokument, er regnet som et 
grunnleggende demokratisk prinsipp og er nedfelt i 
norsk lovgiving og praksis. Forvaltningen skal gi alle 
mulighet til å kontrollere saksbehandlingen og delta i 
demokratiske prosesser. 
 
eInnsyn er fellesløsningen som skal bidra til 
gjennomføringen av offentlighetsprinsippet. Historisk 
har det kun vært de statlige virksomheter som har 
publisert sine dokumenter i eInnsyn. Imidlertid 
omhandler offentlighetsregelverket alle statlige 
virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Det vil av 
den grunn være i offentlighetens interesse at 
dokumentasjon fra all offentlig saksbehandling, statlig, 
kommunal og fylkeskommunal, blir samlet i en felles 
søkeportal på tvers av forvaltningsnivåene.  
 
Tilgjengeliggjøringen av offentlige dokumenter er i dag 
svært fragmentert. De ulike kommuner og 
fylkeskommuner publiserer på hver sine portaler, med 
svært ulik funksjonalitet, svært varierende og tildels 
manglende muligheter for søk. Mange fjerner også 
postjournalen igjen etter kort tid. Det er dermed 
uoversiktlig for innbygger hvor og hvordan han skal lete 
for å finne offentlig forvaltning sin dokumentasjon. 
  

Hva er forpliktelsen? 1, Utbre eInnsyn til kommuner og fylkeskommuner.  
2. Dokumentere arbeidet i politiske organer i kommuner 
og fylkeskommuner.  
3. Sikre åpenhet om arbeidet i Styringsrådet.  
4. Øke andelen publiserte dokumenter i fulltekst.  
  

Hvordan vil forpliktelsen bidra til 
å løse problemet?  

Publiseringsløsningen eInnsyn gjør det enklere og 
raskere å få innsyn i saksbehandlingen og i dokumenter 
fra offentlig forvaltning. eInnsyn publiserer postjournaler 
fra statlige, kommunale og fylkeskommunale organ, og 
informasjon om møter og utvalg i fylkeskommunale og 
kommunale organ i en felles søkeportal på tvers av 
forvaltningsnivåene.  
 
Ved å samle all publisering av offentlig 
forvaltningsdokumentasjon, møtedokumenter fra 
politiske organer i kommuner og fylkeskommuner og 
øke andelen dokumenter som publiseres i fulltekst, vil 
innbyggerne få enklere tilgang til offentlig informasjon. 
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De vil da oppleve offentlig forvaltning som mer åpen og 
tilgjengelig i tråd med offentlighetsprinsippet. 

Hvordan er denne forpliktelsen 
relevant for OGPs 
grunnverdier?  
(Fylles ut av KMD) 

Forpliktelsen har sopm mål å frigi mer offentlig 
informasjon, bedre kvaliteten på den tilgjengelige 
informasjonen og bedre tilgjengeligheten til 
informasjonen slik at innbyggerne og næringslivet 
lettere får tak i den.  

Tilleggsinformasjon  eInnsyn er et effektivt verktøy for å effektivt 
gjennomføre formålet med offentlighetsloven. Einnsyn 
er finansiert gjennom budsjettildeling fra KMD.  
 
KMD har informert Digitaliseringsdirektoratet at man 
ønsker at også kommuner og fylkeskommuner skal ta i 
bruk eInnsyn, både til postjournal og møtedokumenter 
og at departementet ønsker t flere dokumenter skal 
publiseres i fulltekst. Fulltekstpublisering forenkler 
hverdagen både for innbyggere og forvaltnigen fordi 
man da slipper å be om innsyn.  

   

Milepæler (med konkrete måltall og 
datoer) 

Starttidspunkt Sluttidspunkt 

1. Alle statlige virksomheter 
skal være med i eInnsyn 

 

01.07.21 31.07.22 

2. Dato for når 10 pst av 
kommunene og 50 % av 
fylkeskommunene skal være 
på eInnsyn og tilsvarende 
dato for 20 % av 
kommunene og 100 % av 
fylkeskommunene 

01.07.2021 10% komm: 31.07.22 
50% fyk: 31.07.22 
20% komm: 31.07.23 
100% fyk: 31.07.23 

3. % kommuner og 
fylkeskommuner som legger 
ut dokumenter til politiske 
møter, kommunestyre- og 
fylkestingsmøter og dato for 
når dette har skjedd 

 Samme som pkt 2. 

4. Møter i Styringsrådet. 
Forpliktelse om at 
dokumentasjon at 
anbefalingene fra 
brukerforumet er vurdert eller 
fulgt opp. Dato for når dette 
er fast praksis. 

01.07.21 01.07.22 
 

5. Dokumenter i fulltekst. Dato 
for når 50 % av de statlige 
virksomhetene i eInnsyn og 
kommunene og 
fylkeskommunene som er 

 50 % av 
kommunene/fylkeskommunene: 
31.07.22 
50% av statlige virksomheter: 
01.01.24 
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med i eInnsyn har lagt ut 
dokumenter i fulltekst.  

 
  

Kontaktinformasjon: 

Ansvarlig person fra 
iverksettende organ 

 Torgeir Strypet, avdelingsdirektør Digdir 

Virksomhet  Digitaliseringsdirektoratet 

e-post / telefon   Torgeir.strypet@digdir.no / 971 49 903 

Andre offentlige deltakere     

Samarbeidende 
sivilsamfunnsorganisasjoner, 
tverrgående arbeidsgrupper o.l.    

eInnsyns styringsråd, se vedlegg. 

  

 
 
   
 

Forpliktelsens navn:   Åpenhet om kunstig intelligens og algoritmer 

Forpliktelsens start og opphørstidspunkt  01.01.18 – 31.12.24 

Ansvarlig organ    Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Beskrivelse  

Hvilket problem for offentligheten 
er forpliktelsen rettet mot? 
 

I framtiden vil offentlig sektor bruke 
kunstig intelligens til å levere mer 
målrettede og brukertilpassede 
tjenester, høyne samfunnsnytten 
av egen virksomhet, rasjonalisere 
arbeidsprosesser og minske risiko. 

Beskriv f.eks. sosialt, økonomisk, politisk, 
miljømessig problem som forpliktelsen skal løse. 
Beskriv utgangspunkt og i hvilken sammenheng 
forpliktelsen skal forstås.  
  

Hva er forpliktelsen? 
a) Utvikle veiledning for 

ansvarlig bruk av kunstig 
intelligens i off. adm.  

b) Etablere en regulatorisk 
sandkasse for 
datasikkerhet under 
datatilsynets ansvar for å 
sikre at virksomhetene 
oppnår en bedre forståelse 
for regelkrav for 
datasikkerhet og minske 
tiden fra utvikling og testing 
til utrulling av KI-løsninger i 
markedet.  

c) Stille krav til gjennosiktighet 
og etterrettelighet I nye 
løsninger for offentlig 
forvaltning der kunstig 

Beskriv hva som forventes å komme ut av 
forpliktelsen.  
 

mailto:Torgeir.strypet@digdir.no
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intelligens er en del av 
løsningen. 

d) Endre forvaltningsloven og 
annet relevant regelverk 
slik at det også tar hensyn 
til automatisert 
saksbehandling og kunstig 
intelligens. 

e) Utvikle en 
helseanalyseplattform som 
kan gi bedre 
analysemuligheter av data 
fra norske helseregistre, 
samtidig som personvernet 
ivaretas. 

Hvordan vil forpliktelsen bidra til å 
løse problemet?  
Bruk av kunstig intelligens i 
offentlig forvaltning kan vise seg 
krevende særlig hvis virksomheten 
ikke har tilstrekkelig innomhus 
kunnskap. Manglende kunnskap 
om regelverk hos saksbehandlere 
om hvordan persondata skal 
behandles, forholdet til 
forvaltningsloven eller vurdering 
om når det er akseptabelt å bruke 
kunstig intelligens kan føre til at 
virksomhetene blir for 
tilbakeholdende. Dette kan frata 
offentlig sektor viktig muligheter til 
å forbedre tjenestilbudet eller 
rasjonalisere saksbehandlingen.      

 

Veiledning for ansvarlig bruk av kunstig intelligens 
skal bevisstgjøre offentlige virksomheter på etiske 
dilemmaer, for eksempel rundt når det er riktig og 
fornuftig å bruke kunstig intelligens til kontrollformål.  
 
Sikring av gjennomsiktighet og etterrettelighet skjer 
blant annet gjennom regelverksutvikling, for 
eksempel gjennom  revisjon av forvaltningsloven 
som skal regulere saksbehandling i offentlig sektor, 
herunder automatisert saksbehandling, på en slik 
måte at viktige forvaltningsprinsipper som 
personvern og rettssikkerhet ivaretas. 
 
En regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens og 
personvern skal gi bade offentlige og private 
virksomheter økt forståelse av de regulatoriske 
kravene som stilles på personvernområdet, og 
myndighetene for økt forståelse for nye teknologiske 
løsninger og risikoene knyttet til disse. Samfunnet vil 
tjene på at utvikling av nye og innovative løsninger 
skjer innenfor ansvarlige rammer. 

Hvordan er denne forpliktelsen 
relevant for OGPs grunnverdier?  
(Fylles ut av KMD) 

Vurder om:  
Veiledning om og regulering av bruk av kunstig 
intelligens i offentlig sektor skal sikre transparens i 
offentlige løsninger og beslutningsprosesser som 
bruker kunstig intelligens. 
 
Arbeidet med veiledning og regelverksutviktig skjer i 
henhold til praksis og retningslinjer som sikrer 
involvering av interessenter og allmennhet gjennom 
arbeidet. For lovprosesser følges alminnelige regler 
om offentlige høringer. 
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Tilleggsinformasjon  F.eks. Omkostninger, andre offentlige tiltak, 
strategier, bærekraftsmål osv.  

   

Milepæler  Starttidspunkt Sluttidspunkt 

1) Utvikle veiledning   Ikke satt   

2) Regulatorisk sandkasse  01.12.2020  . > 

3)  Regelverksutvikling, herunder 
forvaltningsloven 

 Mars 2019 (NOU 
levert) 

 . > 

4) Helseanalyseplattform August 2020 
(oppstart utvikling) 

. > 

Kontaktinformasjon 

Ansvarlig person fra iverksettende 
organ 

  

Virksomhet  1 og 2 – KMD/Digitaliseringsdirektoratet, 3 er ulike 
departementer, blant annet JD, HOD, ASD. 4 er 
HOD/direktoratet for e-helse. 

e-post / telefon   

Andre offentlige deltakere     

Samarbeidende 
sivilsamfunnsorganisasjoner, 
tverrgående arbeidsgrupper o.l.    

   

  

 
31.03.2021 
 


