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Open Government Partnership - oppfordring til kommunene  

I møte 17. september legges det opp til diskusjon i etikkutvalget om en eventuell oppfordring til 

kommuner om å vurdere om egne aktiviteter kan meldes inn som bidrag i Open Government 

Partnership.  

Ideen til en verdensomspennende innsats for økt åpenhet, mot korrupsjon og sterkere 

innbyggerdeltakelse i politikkutforming ble lansert av USAs president Obama i en tale til FNs 

generalforsamling i 2010. På generalforsamlingen året etter lanserte Obama Open Government 

Partnership (OGP) sammen med stats- og regjeringssjefer i sju andre land, deriblant Norge.  

Nå har rundt 80 land sluttet seg til OGP. Målet er at offentlig sektor og det sivile samfunn skal 

samarbeide konkret om å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning. Som ledd i 

den norske deltakelsen, har regjeringen vedtatt handlingsplaner. Norges handlingsplan 4 med 

forpliktelser for perioden 2019 til 2021 ble vedtatt i fjor. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for å koordinere oppfølgingen av Norges 

handlingsplan. Hovedpilarene i planen er:  

- Integritet og åpenhet i forvaltningen 

- Åpne data og viderebruk av offentlige data 

- Åpenhet om offentlige anskaffelser, reelle rettighetshavere og antikorrupsjon 

OGP har ønske om å få flere lokale og regionale myndigheter til å delta i initiativet, blant annet fordi 

innbyggernes velferd er et hovedmål, og ut fra en erkjennelse av at de fleste publikumsrettede 

tjenester leveres på lokalt nivå. OGP-sekretariatet ønsker gode erfaringer fra Norge og norske 

kommuner. Flere byer og kommuner i andre land har sluttet seg til OGP-arbeidet, deriblant Paris, 

Madrid, Tbilisi, Buenos Aires m. fl. 

KMD har som en oppfølging av regjeringens handlingsplan ønsket å få fram gode eksempler fra 

norske kommuner som kan formidles videre i OGP 

Hovedpilarene i OGP er godt innarbeidet i lokal offentlig forvaltning i Norge, både gjennom lovverk 

og praksis. Samtidig er ambisjonene om økt åpenhet, demokrati og innbyggermedvirkning noe som 

gjenfinnes i mange av kommunesektorens egne utviklingsprosjekter og dermed kan konkretiseres 

gjennom den stifinnerrollen kommunene historisk har spilt i utviklingen av offentlig sektor i Norge.  

Det kan derfor være naturlig at etikkutvalget oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sette 

sine egne initiativ for demokratiutvikling, åpenhet og antikorrupsjon på dagsorden. OGP kan være et 

godt rammeverk for en slik diskusjon. Likeledes kan kommunene oppfordres til å vurdere om 

aktiviteter bør meldes inn som OGP-aktiviteter eller om det kan være aktuelt å ha en egen OGP-plan 

eller annet. Det er mye inspirasjon å hente fra tilsvarende OGP-initiativ i andre byer og land.  

 

 

 

https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
https://nettsteder.regjeringen.no/opengovernment/files/2019/03/H-2441-B_Norges-handlingsplan-4.pdf

