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Open Government Partnership (OGP) - Handlingsplan 5 - Innbydelse til 
møte i Interessentforum 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) inviterer med dette til møte i interessentforumet 
for OGP-arbeidet i Norge. Møtet finner sted i Regjeringskvartalet i torsdag 23. juni 2022 i 
Akersgata 59 kl. 12.00 – 15.00.  
 
Tema for møtet vil være oppstarten av Norges arbeid med OGPs Handlingsplan 5. I tillegg vil 
vi legge fram statusrapportering på Handlingsplan 4B, som nå er avsluttet.  
 
Møtet ledes av statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet. 
 
Forslag til dagsorden: 

1. Hva er status for forpliktelsene i Handlingsplan 4b 
2. Handlingsplan 5 og prosessen for samskapning/medvirkning 
3. Videre framdrift 
4. Eventuelt  

 
 
Hva er OGP interessentforum? 
Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid der 78 land deltar. 
Målet er å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning gjennom et styrket 
samarbeid mellom innbyggere og forvaltningen og å få til samskapende prosesser mellom 
myndigheter og sivilsamfunn i det enkelte land.  Det legges vekt på å gi åpen, tilgjengelig og 
rettidig informasjon om aktiviteter og framdrift og å sikre dialog mellom interessenter. 
Interessentforumet er en slik møteplass for en regelmessig dialog og samarbeid mellom 
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Side 2 
 

myndigheter, sivilsamfunn og andre ikke-statlige interessenter som har eller ønsker å foreslå 
å utarbeide forpliktelser til Norges OGP-handlingsplaner.  
 
KDD vil legge opp til en medvirkningsprosess der forslag kan bli gjort synlig, diskutert og 
utviklet gjennom samskaping.  
 
 
Hva er handlingsplan 5? 
Norge skal innen utgangen av 2022 legge fram sin femte OGP handlingsplan. Regjeringen 
har vurdert spørsmålet om innholdet i planen og ønsker i utgangspunktet å prioritere 
følgende områder:  

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 

 
På møtet 23. juni ønsker vi å diskutere disse områdene med det sivile samfunnet. Vi ber 
derfor om kommentarer og innspill til de foreslåtte områdene. Siden dette skal være en plan 
som er utarbeidet av myndighetene og sivilsamfunnet i fellesskap, ber vi med dette også om 
innspill på eventuelle andre områder som kan eller bør tas inn i handlingsplanen.  
 
KDD har invitert alle departementene til møtet. Målet med møtet er at sivilsamfunnet og 
departementene sammen kan diskutere metoden for samskapning og tidslinjer og videre 
framdrift, i tillegg til mulige forpliktelser til handlingsplanen som det skal arbeides videre med.  
 
 
Hva vil være videre framdrift? 
KDD vil legge opp til en involverende prosess. Prosessen vil diskuteres på møtet den 23. 
juni.  
 
KDD vil legge de omforente forslagene fra møtet 23. juni ut på Høyringar - regjeringen.no 
med frist 1. september 2022 slik at enhver kan få anledning til å kommentere forslagene som 
Interessentforumet har diskutert og kommet fram til.  
 
KDD vil deretter innkalle til et nytt møte hvor forslagene til forpliktelser konkretiseres slik at 
de blir målbare. De enkelte departementene vil deretter, i samråd med det sivile samfunn, 
ferdigstille «sine» forpliktelser for endelig stadfesting i regjeringen før årsskiftet.  
 
Vi vil i tiden som kommer legge ut nærmere informasjon om planlagt prosess og tidslinjer på 
våre hjemmesider (https://open.regjeringa.no/ ). Her finner du også informasjon om tidligere 
møter i forumet og informasjon om OGP generelt.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/
https://open.regjeringa.no/
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For dem som allerede nå ønsker å melde inn forslag så kan nettsiden vår her benyttes: 
https://open.regjeringa.no/innspill/)  
 
 
Har noen innspill til dagsorden? 
Vi ber alle departementene og oppfordrer de inviterte sivilsamfunnsorganisasjonene til å 
delta på møtene i interessentforumet og til å informere bredt i sine kanaler om denne 
prosessen og dette møtet. Er det noen organisasjoner som ikke står på lista, men som burde 
ha vært invitert, kan dere videresende denne invitasjonen til dem og be dem melde seg på. 
Vi ber om innspill til dagsordenen innen mandag 20 juni kl. 12.00. Se kontaktinformasjon 
under.  
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at medlemmene av OGP-rådet også denne gangen 
blir invitert til møtet. 
 
Møtet finner sted i R5, Akersgata 59. Påmelding bes sendt som e-post til Tom Arne Nygaard 
i KDD: tom-arne.nygaard@kdd.dep.no innen tirsdag 21. juni.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Asgeir Fløtre (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Tom Arne Nygaard 
utredningsleder 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
 
Kopi: OGP-rådet   

https://open.regjeringa.no/innspill/
mailto:tom-arne.nygaard@kdd.dep.no
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Adresseliste 
 
Abelia    
Advokatforeningen    
Amnesty International 
Norge 

   

Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 

Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 

Arbeidsgiverforeningen 
SPEKTER 

Postboks 7052 
Majorstuen 

0306 OSLO 

Barne- og 
familiedepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Den Norske 
Advokatforening 

   

Fagpressen    
Finans Norge    
Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 
Frivillighet Norge    
Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon 

   

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    
Kultur- og 
likestillingsdepartementet 

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    
Landsorganisasjonen i 
Norge (LO) 
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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    
Publish what you pay 
Norge 

   

Pål Skedsmo    
Regnskogsforndet    
Røde Kors Norge    
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
Scanteam    
Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep 0030 OSLO 
Stiftelsen fritt ord    
Tax Justice Network - 
Norge 

   

The EITI International 
Secretariat 

   

Transparency International 
Norge 

   

UNIO - 
Hovedorganisasjonen for 
universitets- og 
høyskoleutdannede 

   

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 
Wikimeda Norge    
WWF Norge    
Yrkesorganisasjonenes 
sentralforbund 
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