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Open Government Partnership (OGP) Handlingsplan 5
Etter drøftinger i regjeringen starter KDD nå opp arbeidet med handlingsplan 5 i OGP. Dette
er et arbeid som vil omfatte temaer som berører de aller fleste departementenes
ansvarsområder. Det er derfor viktig at alle departementene deltar og bidrar i dette arbeidet
allerede fra starten av. Vi viser for øvrig til KDDs brev av 3.6.2022 med innbydelse til å delta
på oppstartsmøte for arbeidet med handlingsplanen (kopi vedlagt).
Bakgrunn
Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid for å fremme
åpenhetsarbeidet på nasjonalt plan i det enkelte av de i alt rundt 80 deltakernasjonene.
Norge har vært medlem i OGP siden starten i 2011. I tillegg til nasjonalstater deltar også
mange regioner og kommuner.
Målet med OGP er å bidra til at offentlig sektor og det sivile samfunn samarbeider om å
skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning som har høy tillit i
befolkningen. OGP samarbeider med multilaterale organisasjoner som OECD og
Verdensbanken. Offentlig sektor og sivilt samfunn skal sammen, sentralt og lokalt, skape en
mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning. Dette kan skje gjennom mer
brukervennlige offentlige tjenester, tiltak for økt transparens og mot korrupsjon i samfunnet,
tiltak for å øke deltakelse og påvirkningsmuligheter hos marginaliserte grupper og bruk av ny
teknologi.
Det viktigste virkemiddelet i OGP er de nasjonale handlingsplanene som skal utarbeides i
samråd med det sivile samfunn (i OGP kalt «samskaping»). Forvaltningen og det sivile
samfunn er likeverdige parter i arbeidet med handlingsplanene.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet er koordinator og pådriver for Norges OGPhandlingsplaner.
Regjeringens prioriterte områder
Regjeringen ønsker i utgangspunktet å prioritere følgende områder som kandidater til mulige
forpliktelser i planen:
a. Mer åpenhet om offentlige innkjøp
b. Antikorrupsjon
c. Aktiv offentlighet
d. Tillit til forvaltningen
e. Integritet og åpenhet i forvaltningen
f. Klima og miljø
g. Viderebruk av offentlige data
Siden dette skal være en plan som er utarbeidet av myndighetene og sivilsamfunnet i
fellesskap, kan også andre tema enn de som er nevnt her være aktuelle å ta inn i
handlingsplanen. Departementene kan derfor også foreslå andre relevante tema på møtet
den 23. juni. Vi regner med at de innbudte organisasjonene fra sivilsamfunnet også vil bringe
inn andre tema i prosessen.
Hva ønsker vi med møtet 23. juni?
Temaene a. – g. over treffer departementene bredt. Både av denne grunn, og fordi vi per nå
ikke kjenner til hvilke andre tema som blir brakt inn i prosessen, er det avgjørende for et godt
samskapingsmøte at alle departementene stiller på møtet.
Norge er blitt kritisert av OGPs eget revisjonsorgan, IRM (Independent Reporting
Mechanism), for blant annet at forvaltningen i for liten grad har involvert sivilt samfunn og for
at forpliktelsene har vært for lite ambisiøse. Det er derfor viktig at departementene deltar
aktivt i arbeidet fra starten av og at dialogen mellom departementene og sivilsamfunnet
opprettholdes gjennom hele prosessen.
På møtet 23. juni ønsker vi primært at departementene og det sivile samfunn sammen skal
bli enige om hvilke områder som skal prioriteres i den kommende handlingsplanen. I denne
omgangen tar vi ikke sikte på at det utvikles konkrete forpliktelser. På møtet vil vi også
diskutere hvordan den videre prosessen skal være med særlig vekt på hvordan
departementene og sivilsamfunnsorganisasjonene skal samarbeide.
Oppfølgingen av møtet 23. juni
Etter møtet oppsummerer KDD de forslagene som er kommet inn og legger dem ut på
høringssidene på Regjeringen.no. Dette skal sikre at alle, også de som ikke har deltatt på
møtet, skal kunne få anledning til å kommentere forslagene og fremme ytterligere forslag til
forpliktelser.
Møtet 23. juni vil bli fulgt opp av et nytt møte i månedsskiftet august/september hvor
forslagene konkretiseres. Også her er det viktig at departementene deltar.

Side 2

Videreformidling og kontaktpersoner
Til møtet 23. juni har KDD sendt innbydelse til en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner. Det er
likevel bare en meget liten del av alle de sivilsamfunnsorganisasjoner som finnes i Norge. Vi
ber derfor departementene om å videreformidle innbydelsen til de organisasjonene de
samarbeider med, og da med en oppfordring til dem om å delta i det videre arbeidet.
For å forenkle oppfølgingsarbeidet for KDD ber vi om at hvert av departementene snarest
oppnevner en kontaktperson (med e-postadresse og telefonnummer). Beskjed om hvem
dette er sendes til tom-arne.nygaard@kdd.dep.no.
Påmelding til møtet bes sendt til tom-arne.nygaard@kdd.dep.no innen tirsdag 21. juni.
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Asgeir Fløtre (e.f.)
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