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OGP - Open Government Partnership - Interessentforum –  

Innbydelse til tredje møte mandag 13. desember 2021 kl. 12.30 – 14.30. 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inviterer med dette til det tredje møtet i 
interessentforumet for OGP-arbeidet i Regjeringskvartalet i Akersgata 59.  
 
Temaer for møtet denne gang vil være hvordan vi følger opp og rapporterer på 
Handlingsplan 4 B og videre arbeid med handlingsplaner. Vi har også innbudt Pål Skedsmo 
som er Norges IRM-representant som på vegne av OGP evaluerer Norges handlingsplaner. 
Vi åpner også for innspill til dagsorden fra deltakerne i forumet (se nedenfor). Møtet ledes av 
statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul.  
 
 
Dagsorden  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår følgende dagsorden:  
 

 Handlingsplan 4 B - oppfølging  
 Hvordan følge opp IRM-rapporten 
 Videre arbeid med handlingsplan  

 
Vi oppfordrer alle departementene og de inviterte sivilsamfunnsorganisasjonene til å delta på 
møtene i interessentforumet. Departementer som har ansvar for forpliktelser i handlingsplan 
4 B forventes å møte. Er det noen som ikke står på listen, men som burde vært invitert, kan 
dere videresende denne invitasjonen til dem og be dem melde seg på. Vi ber om eventuelle 
innspill til dagsordenen innen 08.12.2021. 
 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/1886-135 

Dato 

16. november 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at medlemmene av OGP-rådet også denne gangen 
blir invitert til møtet. 
 
 
OGP interessentforum 
OGPs (Open Government Partnerships) interessentforum er en møteplass for myndigheter 
og sivilsamfunnsorganisasjoner som har eller ønsker å foreslå forpliktelser i Norges OGP-
handlingsplaner. På grunn av koronapandemien har vi dessverre ikke kunnet avholde 
Interessentforummøter som ønsket det siste halvannet året. Vi ønsker derfor nå å gjenoppta 
møteaktiviteten med regelmessige møter mellom sivilsamfunnet, departementene og OGP-
rådet. Vi minner om de tidligere møtene i forumet hhv. 17. juni og 25. november 2019. På 
KMDs hjemmeside om åpenhet i forvaltningen finner dere blant annet invitasjonen til disse 
møtene med deltakerliste og referat.  
 
 
Handlingsplan 4 B 
Norge har nå utarbeidet en revidert handlingsplan som oppfølging av Handlingsplan 4, kalt 
Handlingsplan 4 B. Denne ligger vedlagt denne innbydelsen.  Den er også å finne på vår 
side på nettet om åpenhet i forvaltningen. Planen tredde i kraft 1.9.2021 og vil vare til og med 
31.8.2022.  
 
 
Evaluering av OGP-arbeidet - IRM-rapport 
OGP har et eget revisjonsorgan, IRM (Independent Reporting Mechanism), som skal vurdere 
de enkelte landenes OGP-arbeid. IRM utarbeidet i 2020 en vurdering av Norge som er sendt 
Interessentforumet tidligere, og som også er å finne på  vår side om åpenhet i forvaltningen.  
 
 
Delt ledelsesansvar 
På siste møtet i november 2019 ble det berammet et nytt møte i februar 2020. Pga. Covid-19 
ble dette avlyst. Intensjonen er at møtene i forumet vekselsvis ledes departementene og av 
det sivile samfunn. Vi håper derfor at det blant sivilsamfunnsorganisasjonene finnes noen 
som ønsker å påta seg dette ansvaret for møte nr. 4, og ber om innspill om dette innen 
08.12.2021.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://open.regjeringa.no/
https://open.regjeringa.no/
https://open.regjeringa.no/


 

 

Side 3 
 

Praktiske forhold – påmelding  
I invitasjonen til det første møtet (jf. brev fra KMD av 3. juni 2019) finner dere nærmere 
informasjon om forumet.  
 
Vi ber om påmelding til møtet innen 08.12.2021. Påmelding bes sendt som e-post til Tom 
Arne Nygaard i KMD tom-arne.nygaard@kmd.dep.no  Vi gjør oppmerksom på at kravet til 
legitimasjon er blitt skjerpet i Regjeringskvartalet. For krav til legitimasjon, se under.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Asgeir Fløtre (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Tom Arne Nygaard 
utredningsleder 

 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Følgende legitimasjon godkjennes: 

 Tjenestebevis med bilde som er utstedt av norske offentlige virksomheter for 
identifikasjonsformål 

 Norsk pass 
 Norsk nasjonalt ID-kort 
 Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID) 
 Utenlandske pass 
 Norsk gyldig førerkort (ikke elektronisk) 
 Europeiske identitetskort (Identity card) 

 
 

file:///H:/OGP/Handlingsplan-4/17-6-2019-IF-Open%20Government%20Partnership%20(OGP)%20-%20innkalling%20til%20in%20(L)(1025636).pdf
mailto:tom-arne.nygaard@kmd.dep.no


 

 

Side 4 
 

Adresseliste 
 
Abelia    
Advokatforeningen    
Amnesty International 
Norge 

   

Arbeids- og 
sosialdepartementet 

Postboks 8019 
Dep 

0030 OSLO 

Arbeidsgiverforeningen 
Spekter 

   

Barne- og 
likestillingsdepartementet 

Postboks 8036 
Dep 

0030 OSLO 

EITI International 
Secretariat 

   

Fagpressen    
Finans Norge    
Finansdepartementet Postboks 8008 

Dep 
0030 OSLO 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 
Dep 

0032 OSLO 

Frivillighet Norge    
Funksjonshemmedes 
fellesforbund 

   

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 
Dep 

0030 OSLO 

IKT Norge    
Justis- og 
beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 
Dep 

0030 OSLO 

Klima- og 
miljødepartementet 

Postboks 8013 
Dep 

0030 OSLO 

Kommunesektorens 
interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon 

   

Kommunikasjonsforeningen    
Kulturdepartementet Postboks 8030 

Dep 
0030 OSLO 

KUN senter for kunnskap 
og likestilling 

   

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 
Dep 

0032 OSLO 

Landbruks- og 
matdepartementet 

Postboks 8007 
Dep 

0030 OSLO 

Landslaget for lokalaviser    



 

 

Side 5 
 

 
Landsorganisasjonen i 
Norge 

   

Mediebedriftenes 
landsforening 

   

Norsk arkivråd    
Norsk journalistlag    
Norsk redaktørforening    
Nærings- og 
fiskeridepartementet 

Postboks 8090 
Dep 

0032 OSLO 

Næringslivets 
hovedorganisasjon 

   

Olje- og 
energidepartementet 

Postboks 8148 
Dep 

0033 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Publish what you pay 
Norge 

   

Regnskogfondet    
Røde Kors Norge    
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 

Dep 
0030 OSLO 

Scanteam    
Statsministerens kontor Postboks 8001 

Dep 
0030 OSLO 

Stiftelsen fritt ord    
Tax Justice Network – 
Norge 

   

Transparency International 
Norge 

   

UNIO - 
Hovedorganisasjonen for 
universitets- og 
høyskoleutdannede 

Stortingsgt. 2 0158 OSLO 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 
Dep 

0032 OSLO 

Wikimedia Norge    
WWF Norge    
Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund 

Postboks 9232 
Grønland 

0134 OSLO 
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