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Regjeringen behandlet tidligere i år Norges arbeid med OGPs handlingsplan 5. Regjeringen 

ønsket med den nye handlingsplanen å prioritere områder hvor Norge kan bli bedre. Dette 

kan være åpenhet om offentlige innkjøp, åpenhet om lobbyvirksomhet, varsling, antikorrup-

sjonsarbeid og risiko- og krisehåndtering.  

 

I sommer innbød regjeringen alle til å komme med innspill til den nye handlingsplanen, blant 

annet gjennom allmenn høring. Det er kommet inn en rekke forslag til forpliktelser til den 

kommende handlingsplanen. Det har også vært avholdt to møter i Interessentforumet i løpet 

av året, ett i juni og ett i september hvor både departementene og sivilsamfunnet har deltatt. 

Disse innspillene har vært lagt ut på åpenhetssidene på Regjeringen.no ( Åpenhet i forvalt-

ningen (regjeringa.no) ) etter hvert som de kom inn. På bakgrunn av innspillene sendte KDD 

16. november brev med innbydelse til møter mellom forvaltningen og det sivile samfunn for å 

følge opp arbeidet med OGP-Handlingsplan 5.  

 

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner har ønsket å utsette disse møtene til etter nyttår for å få 

mer tid til arbeidet med forpliktelsene. Slik vi vurderer det, vil den beste måten å sette sam-

men en handlingsplan på nå, være om de relevante departementene sammen med sivilsam-

funnsorganisasjonene tar ansvaret for hvilke forpliktelser de ønsker å prioritere i planen. 

Dette vil samtidig også være den arbeidsmåten som er mest i tråd med OGPs arbeidsme-

tode om samskaping mellom forvaltningen og det sivile samfunn.  

 

Det vil her være naturlig å ta utgangspunkt i de forslagene til forpliktelser som allerede er 

kommet inn. Departementene og sivilsamfunnet velger imidlertid selv hvordan de ønsker å 
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Side 2 
 

organisere arbeidet og hvilke forpliktelser de ønsker å arbeide med. Når dette arbeidet er fer-

digstilt, setter vi av tid for gjennomgang av forslagene for å sikre at de oppfyller kravene OGP 

setter (se vedlagte oversikt over forslag til møtetidspunkter). Her vil både forvaltningen og det 

sivile samfunnet innbys til å delta. Til denne gjennomgangen forutsetter vi at forslagene til 

forpliktelser er samforente og dermed er klare for å kunne settes inn i handlingsplanen.  

 

KDD har registrert de forslagene til forpliktelser som er kommet inn i løpet av det siste halve 

året. Disse har vi satt inn i tabeller bygd på OGPs mal for forpliktelser (vedlegg). Vi ber derfor 

departementene og sivilsamfunnet om sammen å komplettere tabellene. Publish What You 

Pay har lagd et eget forslag til sju forpliktelser til Handlingsplan 5. Dette følger også vedlagt 

dette brevet. Det ligger også ved en komplett mal for forpliktelser med egne rubrikker for ut-

dyping av problembeskrivelse, en nærmere analyse av forpliktelsen og hvordan og av hvem 

forpliktelsen planlegges utført. Vi ber om at hele denne malen fylles ut for de forpliktelsene 

som fremmes.  

 

Det er i alt rundt 25 innspill samlet i tabellene. Vi antar at enkelte av dem dekker flere av de 

samme problemstillingene, og derfor kan slås sammen. Slik vi vurderer det, bør antallet for-

pliktelser i handlingsplanen være mellom sju og tolv, gjerne tematisk spredt. Det står imidler-

tid både departementene og det sivile samfunn fritt å foreslå ytterligere forpliktelser til hand-

lingsplanen. Eksempelvis vurderer KDD muligheten av å lage en egen forpliktelse om digitalt 

utenforskap. 

 

De departementene og sivilsamfunnsorganisasjonene som er satt opp under «Ansvarlig for 

forpliktelsen» og «Interessenter», må oppfattes som forslag fra KDDs side. Dersom andre 

forvaltningsorgan eller organisasjoner i det sivile samfunn mener de burde delta på disse 

områdene, står det fritt også for dem å kunne medvirke i utarbeidelsen av forpliktelsene.      

 

Vi minner om at Norge har hatt en frist ved årsskiftet til å ferdigstille handlingsplanen. Det gis 

en viss mulighet for utsettelse, men det innebærer at utkast til plan bør foreligge så ferdigstilt 

som mulig innen medio januar. For å lette arbeidet ber vi om at innspillene sendes KDD tre 

arbeidsdager i forkant av møtene (se møteplan).    

 

Dersom det skulle være behov for KDDs bistand i løpet av prosessen fram til møtene i ja-

nuar, står vi selvsagt til rådighet.     

 

Med hilsen 

 

 

Asgeir Fløtre (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Tom Arne Nygaard 

utredningsleder 
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Side 3 
 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til møteplan i januar 

2. Mal for forpliktelser  

3. Tabellarisk oversikt over innkomne forsalg til forpliktelser 

4. «Publish What You Pay»s forslag til forpliktelser  
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Adresseliste 

 

Arbeids- og inklude-

ringsdepartementet 

Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 

Arbeidsgiverfore-

ningen SPEKTER 

Postboks 7052 Ma-

jorstuen 

0306 OSLO 

Digitaliseringsdirekto-

ratet 

Postboks 1382 Vika 0114 OSLO 

Direktoratet for for-

valtning og økonomi-

styring 

Postboks 7154 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Finans Norge    

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 

Justis- og bered-

skapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Kommunesektorens 

organisasjon 

Pb. 1378 Vika 0114  

Kultur- og likestil-

lingsdepartementet 

Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 

Landsrådet for Nor-

ges barne- og ung-

domsorganisasjoner 

   

Mediebedriftenes 

Landsforening 

Tollbugata 8 0152  

Norsk arkivråd    

Norsk journalistlag Postboks 9001 Grøn-

land 

0133 OSLO 

Norsk Presseforbund Rådhusgata 17 0158 OSLO 

Norsk Redaktørfore-

ning 

Rådhusgaten 17 0158 OSLO 

Nærings- og fiskeri-

departementet 

Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

OGP-råd 5    

OGP-råd 6    

OGP-råd 8    

OGP-råd 9    

Skattedirektoratet Postboks 9200 Grøn-

land 

0134 OSLO 

Språkrådet Postboks 1573 Vika 0118 OSLO 

Tax Justice Network - 

Norge 

   

 


