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Referat fra møtet 17. mars 2014 mellom departementene/virksomhetene som har 

forpliktelser i handlingsplanen og det sivile samfunn (Merknad: Dette er KMDs referat fra 

møtet til bruk i oppfølgingen, det er ikke godkjent at deltakerne) 

 

Hensikten med møtet: 

• Sikre oss at iverksettingen av planen er godt i gang 

• Avklare om det skulle være noen justeringer i forpliktelsene 

• Informasjon om det internasjonale OGP-arbeidet, som f eks evalueringsregimet 

 

Deltakere: Se vedlagte liste. 

Ikke møtt (fra forvaltningen): Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og 

omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Finansdepartementet, Norges Bank, 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 

 

Dagsorden: 

1. Om Norges rolle i OGP (statssekretær Paul Chaffey) 

2. Informasjon om OGP og muntlig orientering om status for de 26 forpliktelsene 

(avd.dir. Asbjørn Seim og de ansvarlige instansene) 

3. Åpen diskusjon/spørsmål om OGP (alle) 

4. Veien videre – orientering om møte nr. 2 (Asbjørn Seim) 

5. Eventuelt 

 

 

1. Under punkt 1 orienterte statssekretær Chaffey om det internasjonale engasjementet i 

OGP og om årsmøtet i London hvor over 1500 personer deltok, de fleste fra 
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sivilsamfunnet. Mange høytstående politikere fra ulike land deltok på årsmøtet, bl a 

statsminister Cameron og flere andre statsråder fra vertslandet Storbritannia.  

 

2. KMD ved avd.dir. Terje Dyrstad orienterte under punkt 2 om den nyetablerte prisen 

Open Government Awards hvor Norge er bedt om å bidra både med personer (både fra 

forvaltningen og det sivile smfunn) som kan evaluere kandidatene til prisen, men også 

med forslag til mulige kandidater til prisen. KMD orienterte også om de regionale 

fagmøtene i OGP, bl a om det neste europeiske fagmøtet som skal vær i Irland 

(Dublin) 8. – 9. mai 2014. Det sivile samfunn kan melde seg på direkte til arrangørene 

og informasjon finnes på OGPs hjemmesider.  

 

Asbjørn Seim orienterte om at OGP siden starten har vokst fra 8 til 63 medlemsland 

og om rollefordelingen mellom KMD og fagdepartementene/virksomhetene. Han 

orienterte også om det internasjonale uavhengige reguleringsregimet knytte til 

handlingsplanene, jf vedlagte plansjer. Seim gikk gjennom forpliktelsene i den 

gjeldende norske planen, og de ansvarlige departementene/virksomhetene orienterte 

kort om status på sine forpliktelser. De fleste forpliktelsene var startet opp og fulgte i 

hovedsak planen. Det var noen endringer eller justeringer i planene knyttet til enkelte 

forpliktelser, bl a nr. 4.3 ”Enkelt og greit”, 4.8 Declaration of principles for interaction 

and dialogue with NGOs og 4.18 An international convention or agreement on 

financial transparency.  

 

 

3. Åpen diskusjon/spørsmål om OGP (alle) 

(Merknad: under dette punkt har vi stikkordsmessig tatt med synspunkter, vurderinger 

og forslag fra møtedeltakerne som kom fram under møtet både under punkt 2 og 3 på 

dagsordenen) 

 

- KMD ble bedt om å kontakte de departementene/virksomhetene som ikke møtte, 

be dem rapportere inn status på sine forpliktelser og opfordre dem til å stille på det 

neste møtet 13. juni. Møtedeltakerne mente at debatten ble mangelfull når de 

ansvarlige for noen av tiltakene ikke møtte 

- Den andre Norske handlingsplanen var bedre enn den første, både innholdsmessig 

og  strukturelt 

- Norge burde ta med et punkt under forpliktelse nr. 4.4 (Offentlig elektronisk 

postjournal) om å legge ut fulltekstdokumenter 

- Vi må bli bedre til å registrere og ta vare på informasjon og data som blir skapt 

(datafangst) slik at det senere blir mulig å viderebruke informasjonen 

- Næringslivet bør trekkes mer inn i arbeidet med kriminalitetsbekjempelse 

- Vil staten vurdere spørsmålet om karantene ”inn i staten”, dvs. ved 

utnevning/tilsetting i staten (i tillegg til de nåværende reglene som handler om 

karantene når man slutter i staten og går over i virksomhet utenfor staten)? 

- Staten bør, for å få til et bedre beslutningsgrunnlag, arbeide for mer åpenhet og 

intergritet i lobbyvirksomhet i statsforvaltningen 

- Hva er status på arbeidet med relgene om varsling? 
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- Staten bør i større grad enn i dag benytte sin innkjøpsmakt 

- Norges regler om land-til-land –rapportering går ikke langt nok, f eks knyttet til 

skatteparadiser 

- Bør staten vurdere på pålegge kommunene obligatoriske registeringsordninger 

knyttet til bl a økonomiske intersser, jf. reglene i dag som er obligatoriske for 

stortingsrepresentanter og statsråder? 

- Norge bør etablere noen prinsipper i sitt OGP-arbeid, f eks at informasjon som er 

åpent tilgjengelig i ett land også skal være åpent i andre land 

- Bør OGP i Norge være en ”vaktbikkje” som følger med på at andre statlige 

virksomheter ikke handler i strid med OGP-prinsipper, jf. en høringssak om 

aksjonærregisteret som ble nevnt som eksempel 

- Det bør opprettes en OGP-blogg som kan benyttes til diskusjon, forslag, mv.  

 

 

4. Veien videre – orientering om møte nr. 2 (Asbjørn Seim) 

 

Asbjørn Seim minnet om den andre møtet i dette arbeidet som blir den 13. juni 2014 kl 12.30. 

På det møtet ønsker KMD å dokumentere statusen i de ulike forpliktelsene, men uten at dette 

skal medføre en omfattende rapportering. KMD kommer tilbake til dette før møtet 13. juni. 

 

 

 

5. Eventuelt 

Det var ingen punkter under eventuelt 

 

 

Vedlegg: 

Deltakerliste 

Asbjørn Seims palnsjer (separat vedlegg) 
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