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Open Government Partnership (OGP) - iverksetting av handlingsplan nr. 2 - invitasjon 

til møter 

Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viderefører det tidligere Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) ansvar som faglig kontaktpunkt for Norges 

deltakelse i Open Government Partnership (OGP). Hensikten med dette brevet er å invitere til 

to informasjons- og oppfølgingsmøter første halvår 2014 om den andre norske 

handlingsplanen i OGP. Vi viser også til KMDs orienteringsside om OGP. Vi orienterer med 

dette også om at Irland er vertskap for neste europeiske regionale møte i OGP 8. – 9. mai 

2014 i Dublin. Følg med på OGPs hjemmeside for informasjon om påmelding.  

 

Den andre norske handlingsplanen 

Den andre norske handlingsplanen i OGP (vedlagt) og en separat forpliktelse om 

kommunereformen (vedlagt) ble presentert på OGPs årsmøte i London i oktober/november 

2013, jf brev fra FAD av 18.11.2013 til de instansene som er ansvarlige for forpliktelsene i 

planen (kopi vedlagt) og oversendelse til det sivile samfunn av 4. desember 2013 (kopi 

vedlagt).  

 

Handlingsplanene i OGP skal utarbeides og følges opp i samråd med det sivile samfunn. 

KMD har en faglig koordinerings- og pådriverrolle i OGP, men det er de enkelte ansvarlige 

instansene som følger opp og iverksetter de ulike forpliktelsene i planen. For ordens skyld har 

vi i et vedlegg til dette brevet satt opp en oversikt over de ansvarlige instansene for de 25 

forpliktelsene i handlingsplanen. Der hvor flere instanser er ført opp, ber vi om at de 

ansvarlige på forhånd avklarer hvem som skal melde tilbake om status på det kommende 

møtet.  

 

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/opg.html?id=723530
http://www.opengovpartnership.org/


Side 2 

 

Den andre norske handlingsplanen er to-årig, og den vil bli evaluert rundt årsskiftet 

2015/2016 av OGPs uavhengige evalueringsmekanisme, Independendent Reporting 

Mechanism (IRM). Det vil også være en mindre omfattende midtveisevaluering rundt 

årsskiftet 2014/2015. 

 

Invitasjon til to informasjons- og oppfølgingsmøter 

KMD inviterer både de ansvarlige instansene og det sivile samfunn til to felles informasjons- 

og oppfølgingsmøter første halvår 2014. Møtene vil bli ledet av statssekretær i KMD, Paul 

Chaffey.  

 

Hovedhensikten med møtene er å sikre oss at iverksettingen av planen er godt i gang og å 

avklare om det eventuelt skulle være noen justeringer i forpliktelsene, for eksempel pga 

endrede politiske prioriteringer. I tillegg vil KMD informere om det internasjonale OGP-

arbeidet. Vi håper at møtene kan bidra til å legge et godt grunnlag for de kommende 

evalueringsrundene. KMD ber ikke om noen skriftlig rapportering om status til det første 

møtet, men vi planlegger å lage en overordnet oversikt over status etter møte nr. 2 basert på 

vedlagte mal.  

 

 Møte nr. 1  blir avholdt 17. mars 2014 kl 12.30 – 15.00 i Auditoriet i R5, Akersgata 59 

 Møte nr. 2 blir avholdt  13. juni 2014 kl  12.30 – 15.00 i Auditoriet i R5, Akersgata 59 

 

Tentativ dagsorden for møte nr. 1: 

1. Om Norges rolle i OGP ved statssekretær Paul Chaffey 

2. Informasjon om OGP med vekt på det internasjonale arbeidet (KMD) 

3. Muntlig orientering om status for de enkelte forpliktelsene i handlingsplanen (2 – 3 

min. på hver av de ansvarlige instansene)  

4. Åpen diskusjon/spørsmål om OGP  

5. Veien videre – orientering om møte nr 2 

6. Eventuelt 

 

Møtene vil bli holdt i Auditoriet i R5, Akersgata 59. Husk å ta med legitimasjon.  

Vi ber deltakerne sende en e-post om hvem som deltar senest 10 dager før møtene til An-

Magritt Øye: amo@kmd.dep.no  (telefon 22 24 03 01).   

 

Med hilsen  

 

Asbjørn Seim 

avdelingsdirektør                                                              Terje Dyrstad  

                                                                                          avdelingsdirektør 

 

Vedlegg: 6  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

mailto:amo@kmd.dep.no
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Vedlegg: Brev om Norges andre handlingsplan i OGP 

 

Oversikt over ansvarlige instanser (Der hvor flere instanser er ført opp, ber vi om at de 

ansvarlige på forhånd avklarer hvem som skal si noe om status på det kommende møtet) 

 

Forpliktelse nr.             Ansvarlig (e) instans (er) 

4.1                                KMD/JD/KUD 

4.2  og 4.3                    KMD 

4.4                                Difi 

4.5                                KMD 

4.6                                HOD/Helsedirektoratet 

4.7                                Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 

4.8, 4.9                         KUD 

4.10                              KUD og Riksarkivet i samarbeid med Difi 

4.11                              Difi 

4.12                              ASD 

4.13 og 4.14 (a og b)   JD 

4.15                              Difi 

4.16                              KMD i samarbeid med Difi og Språkrådet 

4.17 og 4.18                 UD 

4.19                              KMD 

4.20                              FD 

4.21                              KMD 

4.22                              UD (overordnet)/OED (implementering)     

4.23                              FIN og Norges Bank 

4.24                              FIN 

4.25                              KS 

Kommunereformen     KMD 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adresseliste 

Det sivile samfunn  

Justis- og 

beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 

Arbeids- og 

sosialdepartementet 
Postboks 8019 Dep 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 

Språkrådet Postboks 8107 Dep. 

Direktoratet for forvaltning og 

IKT 
Postboks 8115 Dep 

Departementenes sikkerhets- 

og serviceorganisasjon 
Postboks 8129 Dep 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 

Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 

Kommunesektorens 

organisasjon 
Postboks 1378 Vika 

Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 

Riksarkivet Postboks 4013 Ullevål stadion 

 

 

Kopi til: 

 

 

Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep 0030  OSLO 

 


