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OGP - Open Government Partnership - Interessentforumet – 

Invitasjon til innspill til Handlingsplan 4 B 

Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 12. april 2021. 

I brevet opplyser KMD at handlingsplan 4B skal iverksettes 1. september 2021 og vare fram 

til 31. august 2022. En ny handlingsplan 5 planlegges satt i verk fom september 2022.  

KMD ber om at forslagene til nye og justerte forpliktelser i handlingsplanen kommenteres og 

gjerne at det foreslås flere forpliktelser. 

OGP-rådet har kort diskutert de utsendte forslagene. Det gjelder følgende forslag til nye 

forpliktelser:  

• 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, 



og følgende oppdateringer i Handlingsplan 4: 

• Kulturdepartementet har tidligere meldt at arbeidet med å gjennomføre strategi for 

åpne kulturdata er avsluttet. 

• 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. 

Rådet ser positivt på alle de foreslåtte og oppdaterte forpliktelsene. Likevel oppfatter rådet 

at forpliktelsene framstår som lite ambisiøse. I tillegg har vi inntrykk av at forpliktelsene 

sammenfatter initiativ og forvaltningsutviklingstiltak som uansett var igangsatt eller ville ha 

blitt gjennomført uavhengig av OGP-prosessen. Vi påpeker også at enkelte av forpliktelsene 

er mangelfullt utfylt, f.eks. ved at det mangler informasjon om ansvarlige kontaktpersoner. 

For andre forpliktelser er framdriftsplanen vag og lite ambisiøs.  

Rådet vil i denne omgang nøye seg med disse kommentarene og prioritere å fremme mer 

gjennomarbeidet forslag som kan diskuteres som forpliktelser i HP5. Vi vil i den forbindelse 

også fremme forslag som kan åpne innspillsprosessen ytterligere sammenlignet med 

prosessen før HP4, slik at flere aktører kan mobiliseres til å engasjere seg og at det settes 

djervere mål for åpenhetsarbeidet i Norge.   
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