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1. Introduktion og baggrund

Den danske open government-handlingsplan 2013-2014 omfattede oprindeligt
14 commitments, der blev udarbejdet og implementeret under regeringen Thorning-Schmidt. Når der i handlingsplanen og i denne selvevalueringsrapport refereres til ”regeringen”, menes således regeringen Thorning-Schmidt.
Handlingsplanens løbetid blev imidlertid forlænget til 30. juni 2016 for at få
Danmarks evalueringscyklus afstemt med de øvrige OGP-landes. I den forbindelse blev der tilføjet to ekstra commitments til handlingsplanen. Eftersom regeringen Løkke Rasmussen tiltrådte 28. juni 2015, betyder det, at den endelige implementering af de tilføjede commitments har været denne regerings ansvar. Det samme gælder andre initiativer igangsat efter tidspunktet, herunder Digitaliseringsstrategien 2016-2020.
Denne selvevalueringsrapport af Danmarks anden OGP-handlingsplan indeholder derfor den første selvevaluering af de 14 oprindelige commitments samt en
afsluttende selvevaluering af de to ekstra commitments, der blev tilføjet i forbindelse med forlængelsen af handlingsplanens løbetid.
Danmarks anden handlingsplan for open government indledes med ordene:
”Danmark er i internationalt regi kendetegnet ved at være et moderne og åbent
samfund. Vi er kendt for at følge med udviklingen, værne om demokratiet, og
have et veludbygget velfærdssystem, der til stadighed forbedres med nye løsninger og services. Denne position skal fastholdes og udbygges. Det kræver, at vi
fremmer en gennemgribende modernisering af den offentlige sektor. Arbejdet
skal skabes i partnerskaber, der nedbryder traditionelle skel og nytænker samarbejdsformer. Dette var baggrunden for, at regeringen i 2011 tilsluttede sig det
internationale initiativ ”Open Government Partnership” (OGP).”
Danmarks anden handlingsplan har således haft fokus på modernisering af den
offentlige sektor i bred forstand samt på at tegne konturerne af en ny tilgang til
den offentlige sektors rolle med mere aktiv og bred involvering af borgerne,
virksomhederne og civilsamfundet generelt.
Handlingsplanen er inddelt i fire temaer:
• Lokaldemokrati og deltagelse
• Fuld digital kommunikation – og inklusion
• Nye samarbejdsformer og inddragelse
• Åbne data – innovation, gennemsigtighed og effektivisering
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Desuden indeholder handlingsplanen et tværgående tema om understøttelse af
udbredelse af open government.
Tilsammen har temaerne til formål at sætte rammen og retningen for den danske
indsats for at fremme OGP-værdierne (OGP Values) og adressere flere af de udfordringer (Grand Challenges), som OGP har defineret.
OGP-værdier og OGP-udfordringer
De enkelte commitments i Danmarks handlingsplan adresserer forskellige OGPværdier (OGP Values) og OGP-udfordringer (OGP Grand Challenges).
OGP har defineret fire værdier, som skal indgå i deltagerlandenes arbejde og
commitments. Værdierne lyder:
• Adgang til information
• Civilsamfundets deltagelse
• Ansvarsplacering (”accountability”)
• Udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Samtidig skal de enkelte commitments rette sig mod at arbejde med én eller flere
OGP-udfordringer, som OGP har defineret som:
• Forbedre offentlige services
• Styrke offentlig integritet
• Anvende offentlige ressourcer mere effektivt
• Skabe tryggere lokalsamfund
• Styrke virksomhedsansvar
De enkelte commitments i den danske handlingsplan baserer sig således på forskellige OGP-værdier og adresserer flere OGP-udfordringer.
Temaet Lokaldemokrati og deltagelse
De tre commitments under temaet Lokaldemokrati og deltagelse sigter imod at styrke
demokratiet på det mest grundlæggende niveau, som er forudsætningen for
OGP-værdien Civilsamfundets deltagelse. Som der står i handlingsplanen, er demokratiet grundlaget for det danske samfund. Det gælder på nationalt og regionalt
niveau, og det gælder også på det lokale, kommunale niveau. Lokaldemokratiet
har stor betydning for borgerne og for deres mulighed for at påvirke deres egen
hverdag. Det er derfor i det lokale demokrati, at dialogen mellem politikere og
borgere er mest relevant. Lokalpolitikerne har ansvaret for den borgernære service, og det er i det lokale demokrati, at borgerne nemmest kan deltage og gøre
en egentlig forskel. Et solidt lokaldemokrati understøtter arbejdet med at adressere flere af OGP-udfordringer - det gælder Forbedring af offentlige services, Styrkelse
af offentlig integritet samt Mere effektiv anvendelse af offentlige ressourcer.
Temaet Fuld digital kommunikation – og inklusion
Under temaet Fuld digital kommunikation – og inklusion hører tre commitments, der
alle har til formål at bidrage til Forbedring af offentlige services og Mere effektiv anvendel-
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se af offentlige ressourcer. Regeringen har gjort digital selvbetjening og digital kommunikation med det offentlige obligatorisk. Det vil effektivisere og frigøre ressourcer og samtidig forbedre servicen for borgere og virksomheder, som bliver
uafhængige af åbningstider og fysiske afstande. Dermed kommer borgere og
virksomheder altid til at være nummer ét i køen til det offentlige. Når der på den
måde stilles krav til borgerne, er det kun rimeligt, at en række tiltag sikrer, at det
digitale møde med det offentlige bliver så nemt som muligt. De tre commitments er
derfor udviklet og implementeret gennem inddragelse og samarbejde med civilsamfundet.
Temaet Nye samarbejdsformer og inddragelse
Under temaet Nye samarbejdsformer og inddragelse findes fem commitments, som alle –
uanset forskelle i fokus og form – er relevante i forhold til OGP-værdien Civilsamfundets deltagelse. Samtidig adresserer de alle på hver deres måde de to OGPudfordringer Forbedring af offentlige services og Mere effektiv anvendelse af offentlige ressourcer.
To commitments har til formål at skabe rammer for en modernisering af den offentlige sektor, hvor der bliver bedre plads til og mere fokus på inddragelse af
relevante interessenter i udviklings- og beslutningsprocesser. Et commitment sigter
specifikt på at få erhvervslivets input til og engagement i udviklingen og den efterfølgende implementering af vækstpolitik på en række erhvervsområder. En
strategi for digital velfærd er et commitment, som blandt andet har til formål at give
borgerne større ejerskab og indflydelse på deres egen situation. Idéen er, at borgerne skal inddrages og aktivt deltage i løsningen af velfærdsopgaver. Det gør det
muligt at tilrettelægge offentlige servicetilbud på en klogere måde og at sikre en
bedre balance mellem borgernes ressourcer og behov og de tilbud, som det offentlige stiller til rådighed.
Det sidste commitment handler om at skabe bedre rammer for civilsamfundets
frivillige arbejde og at give samspillet mellem det frivillige Danmark og den offentlige sektor nye visioner. Rationalet bag er, at et velfungerende velfærdssamfund ikke blot kræver en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og
engageret frivillig sektor. Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på
tværs af generationer og social baggrund, og samfundets sammenhængskraft
forstærkes. På baggrund af input om oplevede barrierer og forslag til løsninger
fra de frivillige og fra frivilligorganisationerne blev der derfor udviklet et nyt
charter for frivillighed.
Temaet Åbne data – innovation, gennemsigtighed og effektivisering
Under temaet Åbne data – innovation, gennemsigtighed og effektivisering indeholdt handlingsplanen oprindeligt to commitments, men i forbindelse med forlængelsen af
handlingsplanens løbetid blev et tredje commitment tilføjet. Alle tre commitments er
primært relevante for OGP-værdien Adgang til information, idet de handler om at
skabe bedre rammer for adgang til og udnyttelse af åbne offentlige data, men
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sekundært også i forhold til de øvrige OGP-værdier, som netop understøttes af
adgang til information.
Naturligt nok har disse commitments til formål at adressere Styrkelse af offentlig integritet, sådan som initiativer vedrørende adgang til information traditionelt har. Men
derudover kan adgang til at benytte åbne offentlige data også bidrage til Forbedring af offentlige services og Mere effektiv anvendelse af offentlige ressourcer.
Temaet Udbredelse af open government
I den oprindelige handlingsplan indeholdt det tværgående tema Udbredelse af open
government kun ét commitment, men i forbindelse med forlængelsen af handlingsplanens løbetid blev et ekstra commitment tilføjet. Det første commitment vedrørte gennemførelsen af en Open Government Camp, som havde til formål dels at bringe
civilsamfundet og den offentlige sektor sammen og eksperimentere med forskellige former for borgerinddragelse og samskabelse, dels at danne ramme for tværgående dialog og netværksdannelse om open government generelt. Dette commitment er derfor relevant for OGP-værdien Civilsamfundets deltagelse, men mere indirekte også for de øvrige OGP-værdier. Principielt kunne de forskellige workshops på Open Government Camp have adresseret samtlige OGP-udfordringer,
men i praksis lå fokus langt overvejende på Forbedring af offentlige services, Mere effektiv anvendelse af offentlige ressourcer samt Styrkelse af offentlig integritet.
Formålet med det senere tilføjede commitment, som blev afsluttet 30. juni 2016,
har været at assistere Myanmar med at arbejde for open government i landet.
Indsatsen kan i princippet relateres til alle OGP-udfordringer i Myanmar, mens
dette commitment i dansk sammenhæng indeholder en forpligtelse til åben afrapportering om indsatsen.
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2. Proces for udvikling, implementering og
evaluering af handlingsplan

Offentlig høring i forbindelse med udvikling af handlingsplan
I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen blev der gennemført en åben
høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’er og offentlige myndigheder har
bidraget med forslag til initiativer og aktiviteter. Flere af de enkelte commitments er
endvidere udviklet på baggrund af forskellige former for dialog og samarbejde
med relevante interessenter.
Høringen blev forvarslet ved Open Government Camp den 25. september 2012
og blev officielt åbnet den 20. december 2012 med en nyhed og pressemeddelelse fra Digitaliseringsstyrelsen
(http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrel
sen/2012/Bidrag-til-handlingsplan-for-open-government) samt annoncering på
online platformen for samarbejde Digitaliser.dk
(https://digitaliser.dk/resource/2428113). De modtagne høringsbidrag er publiceret online (https://digitaliser.dk/resource/2508477).
Udfordringer
Det har vist sig vanskeligt at skabe opmærksomhed og engagement hos borgerne
om den brede overordnede OGP-dagsorden. En forklaring kan være, at open
government som begreb er for abstrakt og generaliseret til at virke vedkommende og relevant i borgernes perspektiv. Inden for specifikke fagområder og i relation til specifikke commitments har mange myndigheder derimod oplevet interesse
og engagement fra både civilsamfundsorganisationer og individuelle borgere.
En anden udfordring har været, at der ikke findes en tværministeriel arbejdseller styregruppe for Danmarks deltagelse i OGP. Tværgående koordination har
derfor været vanskelig og afhængig af bilaterale kontakter.
Endelig blev forberedelserne til udarbejdelse af handlingsplanen truffet på et
tidspunkt, hvor OGP endnu ikke havde implementeret den nye cyklus for handlingsplaner. Handlingsplanen er derfor, hvad angår løbetid, ude af trit med denne
cyklus; i stedet blev planen udviklet, så den kunne præsenteres i forbindelse med
OGP Global Summit 2013.
For at tilnærme sig den nye cyklus blev handlingsplanen efter aftale med OGP
forlænget til 30. juni 2016 ved tilføjelse af yderligere commitments
(http://www.digst.dk/Styring/Open-Government/Open-Governmenthandlingsplan). Nærværende selvevaluering indeholder således den afsluttende
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evaluering af commitments fra den oprindelige handlingsplan, som udløb 31. december 2014, samt en afsluttende evaluering af de senere tilføjede commitments,
der løb indtil 30. juni 2016.
Den danske regering er ved at tage stilling til forberedelsen af Danmarks næste
OGP-handlingsplan.
Høring i forbindelse med implementering
På samme måde, som der ikke findes en tværministeriel arbejds- eller styregruppe for Danmarks deltagelse i OGP, fandtes der heller ikke et tværgående multistakeholder forum til løbende høring i den periode, handlingsplanen dækker. I
relation til nogle specifikke commitments har myndighederne dog haft egen dialog
med civilsamfundsorganisationer og andre interessenter.
Høring i forbindelse med selvevalueringsproces
Processen for selvevaluering har været forsinket og besværliggjort af udskrivelsen
af folketingsvalg i maj 2015 og herefter af ressortændringer hen over sommeren
som følge af regeringsskiftet efter valget. I forbindelse med ressortændringerne
er ansvaret for en væsentlig andel af handlingsplanens commitments blevet flyttet,
og kontaktpersoner for de enkelte commitments er blevet udskiftet. For flere commitments vedkommende gælder det derfor, at evalueringen er foretaget af personer eller enheder, som ikke var involveret i udviklingen eller implementeringen.
I overensstemmelse med principperne for OGP-selvevaluering har udkast til den
oprindelige evalueringsrapport været i offentlig høring i en to-ugers periode via
den offentlige høringsportal. Høringen blev annonceret via en række forskellige
kanaler, herunder Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, pressemeddelelse samt
den offentlige samarbejdsportal Digitaliser.dk.
Under høringen blev der ikke modtaget bemærkninger til udkastet til evalueringsrapport. Organisationen Open Knowledge Danmark publicerede dog umiddelbart
efter høringsperioden en officiel kommentar til Danmarks OGP-handlingsplan på
organisationens hjemmeside (http://dk.okfn.org/2015/09/26/ kritik-af-danskhandlingsplan-for-open-government/). I kommentaren fremfører Open Knowledge
Danmark, at det danske fokus på at benytte teknologi til at skabe en mere effektiv
offentlig sektor har en tendens til at overskygge de øvrige OGP-visioner om transparens, ansvarsplacering og civilsamfundets mulighed for at deltage i beslutningsprocesser.
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3. Indarbejdelse af anbefalinger fra
Independent Reporting Mechanism

Ved udløbet af den foregående handlingsplan – Danmarks første – udførte OGP
Independent Review Mechanism et uafhængigt review af Danmarks OGP-arbejde
indtil da. OGP Independent Review Mechanism gennemfører regelmæssige review af
alle landes OGP-arbejde. Reviewet udføres i hvert land af en lokal reviewer, typisk en forsker eller en repræsentant for en relevant civilsamfundsorganisation,
som udvælges og betales af OGP Independent Review Mechanism. Reviewet af Danmarks OGP-arbejde er i den pågældende periode blevet udført af lektor Mads
Kæmsgaard Eberholst, Roskilde Universitet.
Review-processen har til formål dels at følge op på, i hvilken grad deltagerlandene i OGP opfylder deres forpligtelser i arbejdet med open government, dels at
danne grundlag for, at deltagerlandene kan forbedre, målrette og styrke deres
indsats. Imidlertid forelå review-rapporten fra IRM først efter, at den næste
handlingsplan (som er den, denne selvevaluering vedrører) var udviklet. Der har
derfor kun været begrænset mulighed for at inddrage review-rapportens anbefalinger i arbejdet med denne handlingsplan.
Review-rapporten konkluderede overordnet, at den danske regering i den aktuelle periode gjorde væsentlige fremskridt med gennemførelsen af sine commitments.
Rapporten pegede dog også på nogle områder, som kunne forbedres:
Den første handlingsplan var omfattende og indeholdt 33 commitments, hvoraf en
del vurderedes at have klassisk digitalisering som formål og ikke at være direkte
relevante for open government. Derfor anbefalede reviewet at reducere antallet
af commitments og i højere grad fokusere på spørgsmål relevante for open government. I Danmarks anden handlingsplan er antallet af commitments reduceret væsentligt i forhold til den første – nu 16 commitments i alt – men der ses fortsat en
vis sammenblanding og forveksling af open government-perspektiver og egovernment-perspektiver. I OGP’s review af den danske indsats er nogle commitments derfor vurderet til at have begrænset OGP-relevans.
Reviewet nævnte en begrænset deltagelse af civilsamfundet i forbindelse med
udarbejdelsen af handlingsplanen. Derfor anbefalede reviewet at udnytte de gode
erfaringer med at afholde events, især Open Government Camp, hvor civilsamfund og offentlig forvaltning mødes direkte, til at skabe en mere inddragende
proces i udarbejdelsen af næste handlingsplan.
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Det var i perioden ikke muligt at afholde en event specifikt med fokus på inddragelse af civilsamfundet i udarbejdelsen af handlingsplanen. Derimod blev
høringen om udarbejdelse af handlingsplanen forvarslet ved Open Government
Camp-event’en i efteråret 2012, nogle måneder før høringen. Dette havde dog
ikke en mærkbar effekt i forhold til engagementet fra civilsamfundet side, som
fortsat var begrænset.
Endelig pegede reviewet på et behov for synligt politisk ejerskab og engagement,
herunder et klarere og stærkere mandat hvad angår det konkrete arbejde. Hvad
dette angår, er det den generelle vurdering, at Danmark gennem en årrække allerede har etableret og institutionaliseret en række principper og rettigheder for
relationer og interaktioner mellem den enkelte borger, virksomhed, offentlige
myndigheder og det politiske styre centralt såvel som lokalt. Det politiske ejerskab og engagement til open government er derfor i dag allerede en integreret
del af den politiske praksis og proces.
Engagement og deltagelse sker særligt lokalt og specifikt, hvor interessen for
engagement og indsigt i politiske beslutninger kan være mere nærværende og
relevant (fx kommunernes lokale prioriteringer af serviceniveauet i ældreplejen
og skoler). Derudover er der på de fleste sektorområder allerede implementeret
grundlæggende principper for offentlige høringer (fx i miljølovgivning og planlovgivning), og i udvalgte sager har myndigheder proaktivt søgt borgerinddragelse.
Formålet med politisk engagement og synlighed om open government må være
at motivere til engagement, hvor det er relevant og nødvendigt. Det formelle
politiske engagement og ejerskab er derfor udtrykt i, at der oprindeligt ligger en
regeringsbeslutning bag Danmarks tilslutning til OGP med et implementeringsansvar lagt i et ministerium (pt. Finansministeriet).
I 2015 foretog OGP Independent Review Mechanism en midtvejsevaluering af arbejdet med Danmarks anden handlingsplan. På linje med det foregående review var
den overordnede konklusion, at effekten af den danske OGP-indsats blandt andet kan øges ved at udvide det offentlige ejerskab af OGP-processen og uddybe
det personlige engagement i interessenterne. Endelig anbefalede rapporten en
række områder, som fremtidige handlingsplaner kan forholde sig til.
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4. Implementering af commitments

Evalueringen af implementering af Danmarks handlingsplan for open government bygger på selvevalueringer udarbejdet af de myndigheder og institutioner,
som har været ansvarlige for de enkelte commitments.
Som tidligere nævnt omfatter selvevalueringen den afsluttende evaluering af commitments fra den oprindelige handlingsplan, som udløb 31. december 2014, samt
en afsluttende evaluering af de senere tilføjede commitments, der løb indtil 30. juni
2016.
Evalueringsrapporten er opbygget, så den afspejler strukturen af Danmarks anden handlingsplan for open government 2013-2014, der sidenhen blev forlænget
til 2016. Nedenfor følger således de ansvarlige myndigheders selvevalueringer af
de enkelte commitments i samme rækkefølge, som disse står i handlingsplanen. De
ansvarlige myndigheder har udarbejdet selvevalueringerne i OGP’s evalueringsskabelon. Ordlyden af hvert enkelt commitment er gengivet i feltet Kort beskrivelse af
commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
1. Serviceeftersyn af de kommunale høringer
Ansvarlig myndighed
Ressortområde generelt: Social- og Indenrigsministeriet (tidl. Økonomi- og Indenrigsministeriet)
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Selvevaluering: Sara Gøtske, Moderniseringsstyrelsen (tidl. Økonomi- og Indenrigshed
ministeriet)
Titel, Afdeling/Kontor
Email
sg@modst.dk
Telefonnummer
61968544
Andre
Myndigheder
involveCivilsamfund og/eller
rede
privat sektor
Formål
Serviceeftersyn af kommunale og regionale høringsregler.
Kort beskrivelse af commitment
Regeringen nedsætter et udvalg, som skal gennemføre et serviceeftersyn af de lovfastsatte kommunale høringer, og som skal se på, om reglerne for kommunale høringer kan tilpasses således, at der tilrettelægges en mere hensigtsmæssig inddragelse af
borgere og erhvervsliv i kommunale beslutninger uden at gå på kompromis med
borgernes retssikkerhed.
Relevans for OGP-værdierne adgang
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
Proces for udvikling af commitment
Opfyldelse af commitment til dato
(sæt X)
Beskrivelse af resultater til dato

Dette commitment er relevant for civilsamfundets deltagelse.

Tilrettelægge en mere hensigtsmæssig inddragelse af borgere og erhvervsliv i lokale
beslutninger uden at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.
Ikke påbegyndt

Begrænset

Væsentlig

Fuldt opfyldt
X
Udvalgsarbejdet er afsluttet og udvalgets rapport blev offentliggjort i marts 2015.
Rapporten indeholder en række anbefalinger til udformningen at eksisterende og
kommende lovgivning, som skal understøtte det lokale demokrati gennem en reel og
relevant inddragelse af offentligheden.

Slutdato
Marts 2015
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
2. Opfordring til landets kommuner om brug af brevstemmeafgivelse
Ansvarlig myndighed
Social- og Indenrigsministeriet (tidl. Økonomi- og Indenrigsministeriet)
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Christina Løtzsch Hansen
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Fuldmægtig, Valgenheden, Kommunaljura og Valg
Email
valg@oim.dk
Telefonnummer
41851427
Andre
Myndigheder
Landets kommuner
involve- Civilsamfund og/eller
rede
privat sektor
Formål
At sikre høj valgdeltagelse til kommunale og regionale valg blandt alle grupper i
samfundet, herunder blandt unge, hvor der ses en særlig tendens til lav valgdeltagelse.
Kort beskrivelse af commitment
For at få flere unge førstegangsvælgere til at bruge deres stemme er alle landets
borgmestre i et brev blevet opfordret til at foranstalte brevstemmeafgivning på bl.a.
uddannelsesinstitutioner og andre steder, hvor unge og andre borgere har deres
daglige færden. Hensigten har været at gøre muligheden for brevstemmeafgivning
mere synlig og tilgængelig for borgerne i håb om derved at højne valgdeltagelsen.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er relevant for civilsamfundets deltagelse.
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At gøre muligheden for brevstemmeafgivning mere synlig og tilgængelig for borgerne og derved højne valgdeltagelsen.
Proces for udvikling af commitment
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Mange kommuner tog opfordringen til sig og foranstaltede brevstemmeafgivning på
uddannelsesinstitutioner, biblioteker, m.v. Valgdeltagelsen ved de kommunale og
regionale valg i 2013 var på 71,9 pct. henholdsvis 71,8 pct. – en stigning på 6,1 procentpoint i forhold til de seneste kommunale og regionale valg i 2009. Blandt de helt
unge sås en stigning på over 10 procentpoint
(http://cvap.polsci.ku.dk/forskning/publikationer/arbejdspapirer/Hvem_stemte_o
g_hvem_blev_hjemme__final_.pdf).
Slutdato
November 2013
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.

Side 15 af 38

SELVEVALUERING AF COMMITMENT
3. Invitationsbrev til førstegangsvælgere med opfordring til at stemme
Ansvarlig myndighed
Social- og Indenrigsministeriet (tidl. Økonomi- og Indenrigsministeriet)
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Christina Løtzsch Hansen
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Fuldmægtig, Valgenheden, Kommunaljura og Valg
Email
valg@oim.dk
Telefonnummer
41851427
Andre
Myndigheder
Landets kommuner
involveCivilsamfund og/eller
rede
privat sektor
Formål
At informere om valget og opfordre de nye vælgere til at bruge deres stemme.
Kort beskrivelse af commitment
Op til det kommende kommunal- og regionalvalg i november 2013 udsendtes et
invitationsbrev til nogle af førstegangsvælgerne til valget. Brevet informerede om
valget og opfordrede de nye vælgere til at bruge deres stemme. Efterfølgende blev
effekten af indsatsen analyseret som et led i et valgdeltagelsesprojekt ved Københavns Universitet med henblik på at evaluere, hvordan budskabet har virket på førstegangsvælgerne.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er relevant for civilsamfundets deltagelse.
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At få flere unge førstegangsvælgere til at bruge deres mulighed for at stemme.
Proces for udvikling af commitment
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Undersøgelsen af effekten af udsendelsen af 100.000 breve til førstegangsvælgere ved
de kommunale og regionale valg i 2013 viste sig i bedste fald at være begrænset.
Effekten på valgdeltagelsen synesi øvrigt at være større, hvis der præsenteres mange
argumenter for at bruge sin stemme fremfor blot ét. (http://cvap.polsci.ku.dk/
forskning/publikationer/arbejdspapirer/Kan_mange_valgdeltagelsen__final_.pdf).
Slutdato
November 2013
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
4. Krav til brugervenlighed i digitale selvbetjeningsløsninger
Ansvarlig myndighed
Digitaliseringsstyrelsen
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Mathilde Illum Aastrøm
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Chefkonsulent, Center for Brugervenlighed og Implementering
Email
mataa@digst.dk
Telefonnummer
30529258
Andre invol- Myndigheder
verede
Civilsamfund
og/eller privat sektor
Formål
At definere minimumskrav til brugervenlighed og tilgængelighed i de obligatoriske
offentlige selvbetjeningsløsninger
Kort beskrivelse af commitment
Frem imod 2015 vil der hvert år komme flere og flere områder til, hvor borgerne
skal møde det offentlige via den digitale vej. Det betyder, at vi selv skal indtaste data,
ansøge om fx tilskud og tjekke den digitale postkasse. Regeringen vil sørge for, at
mødet med det offentlige bliver så nemt som muligt. Derfor arbejdes der for at gøre
selvbetjeningsløsningerne så brugervenlige som mulige – blandt andet ved at skabe
betingelser for bedre datakvalitet og ved at etablere sammenhæng i systemerne, så
data kun skal tastes ind én gang og herefter i stigende grad deles på tværs af myndigheder. Til det formål har regeringen udarbejdet en udviklingsvejledning for selvbetjenings-løsninger med 24 minimumskrav til brugervenlighed og tilgængelighed i
offentlige selvbetjeningsløsninger, når leverandørerne skal udvikle eller revidere
løsningen. Vejledningen vil løbende blive revideret bl.a. på baggrund af brugertest,
erfaringer og input fra brugerne. Alle selvbetjeningsløsninger, der bliver obligatoriske
til og med 2015, skal leve op til samtlige krav.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er blandt andet relevant for borgernes adgang til information.
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
Mødet med det offentlige skal være så nemt som muligt, så borgerne får indsigt og
empowerment i deres interaktion med det offentlige.
Proces for udvikling af commitment
Dette commitment er bl.a. udviklet på baggrund af ønsker fra interessenter i civilsamfundet.
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Krav er defineret, og udviklingsvejledning er publiceret
(http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening)
Slutdato
31. december 2014
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
5. Plan for inklusion i overgangen til digital kommunikation
Ansvarlig myndighed
Digitaliseringsstyrelsen
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Sabine Bott Pedersen
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Fuldmægtig, Center for Brugervenlighed og Implementering
Email
sabop@digst.dk
Telefonnummer
41782279
Andre involMyndigheder
verede
Civilsamfund
og/eller privat
sektor
Formål
Når der stilles krav til borgerne om digital kommunikation med det offentlige, er det
vigtigt - og kun rimeligt - at der gennemføres en omfattende og inkluderende indsats
for at sikre, at alle kan deltage og kan udnytte de nye muligheder. De bagvedliggende
formål er Forbedring af offentlige services og Mere effektiv anvendelse af offentlige
ressourcer.
Kort beskrivelse af commitment
Det offentliges plan for inklusion strækker sig lige fra at sikre, at der er tænkt hjælp
ind i de offentlige selvbetjeningsløsninger til at klæde de medarbejdere på, som i det
daglige møder borgerne. De borgere, som har brug for hjælp, vil således opleve at få
den i borgerservicecentret, på biblioteket eller i datastuerne rundt om i landet, som
yder PC- hjælp til ældre. Samtidig fokuseres der også på at inspirere til at udforske de
digitale værktøjer ved at vise eksempler på, hvordan de digitale teknologier kan åbne
en helt ny verden af muligheder. Indsatsen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med blandt andet ældreorganisationerne og bibliotekerne, som er med til at sikre,
at indsatsen når bredt ud.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er relevant for civilsamfundets deltagelse.
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At inddragelse af og samarbejde med relevante interesseorganisationer bidrager til at
sikre, at indsatser når ud til de målgrupper, som har særligt behov men kan være
svære at nå, sådan at det digitale møde med det offentlige bliver så nemt som muligt
for disse.
Proces for udvikling af commitment
Planen for inklusion er udviklet i dialog med civilsamfunds-organisationer, som
repræsenterer relevante målgrupper.
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Publicering af materialer til brug i indsatser overfor særlige målgrupper
(https://www.borger.dk/for-myndigheder/Sider/maalgrupper.aspx).
En række arrangementer landet over tilrettelagt og gennemført i samarbejde med
blandt andet ældreorganisationerne og folkebibliotekerne, fx Seniorsurf 2014
(http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/
2014/Seniorsurf-2014-med-Flemming-Jensen).
Etablering af det landdækkende netværk "Netværk for digital inklusion", hvor særlige
målgrupper, der er udfordret i den digitale kommunikation med det offentlige, er
repræsenteret ved interesseorganisationer mv.
Udvikling af et demomiljø af borger.dk, som it-formidlere, it-frivillige og it-svage
borgere kan bruge, når de skal blive fortrolige med de digitale kanaler.
Gennemført segmentanalyse, der har kortlagt udfordringer og barrierer i forhold til
særlige målgruppers mulighed for at kommunikere digitalt med det offentlige. På
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baggrund af analysen er der igangsat en række initiativer.
Slutdato
31. december 2014
Eventuelle næste skridt
Yderligere aktiviteter er planlagt for efteråret 2015.
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
6. Fællesoffentlig kampagne om digital kommunikation
Ansvarlig myndighed
Digitaliseringsstyrelsen
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Malene Sølvsten
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Fuldmægtig, Center for Brugervenlighed og Implementering
Email
masoe@digst.dk
Telefonnummer
20833478
Andre involMyndigheder
verede
Civilsamfund
og/eller privat
sektor
Formål
En fællesoffentlig kampagne i samarbejde med civilsamfunds-organisationer og
oplysningsforbund skal sikre inklusion i forbindelse med overgangen til digital kommunikation med det offentlige.
Kort beskrivelse af commitment
Til understøttelse af indsatsen for at få alle godt med på den digitale bølge skydes en
omfattende fællesoffentlig kampagne om digital kommunikation i gang i november
2013. Kampagnen vil sætte fokus på, at der er hjælp at hente. På "Lær mere om itnetværkets" hjemmeside lærmereomit.dk findes blandt andet kontaktinformation på
de mange organisationer, fx biblioteker, ældre-organisationer og oplysningsforbund,
der tilbyder it-kurser til særlige målgrupper. Desuden kan borgerne finde instruktionsvideoer og anden hjælp og støtte. Danskerne vil dels opleve kampagnen i presse
og massemedier, dels vil alle myndigheder få stillet materiale til rådighed, så de kan
formidle budskaberne direkte i mødet med borgerne.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er relevant i forhold til civilsamfundets deltagelse.
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At bidrage til at også de mindre it-kyndige borgere opnår digitalt empowerment og
bliver mere selvhjulpne.
Proces for udvikling af commitment
Kampagnens scope og udformning er udviklet i samarbejde med ældreorganisationer, handicaporganisation og andre civilsamfunds-organisationer. Desuden er der
forud for kampagnen afholdt erfaringsopsamlende netværksmøder med lokale bibliotekarer og borgerservicemedarbejdere. Input fra disse medarbejdere har været
grundlag for mange af initiativerne i kampagnen. Hermed er netværksindsatsen en
stor del af kampagnen.
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Udover en massiv mediekampagne (online, presse, outdoor) har der bl.a. været afviklet generationsmøder, hvor unge og ældre har inspireret og hjulpet hinanden, når det
gælder brugen af it, og når det gælder kommunikationen med det offentlige
(http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/
2013/Generation).
Kampagnen har facebooksiden Startpaanettet, hvor alle kan deltage i dialog
(https://www.facebook.com/startpaanettet).
Kampagnen har været afviklet i tæt samarbejde med kommunale myndigheder fra
borgerservice og biblioteker. Disse har drevet lokale initiativer i sammen med bl.a.
frivillige organisationer. Kampagnen for Digital Post og digital kommunikation med
det offentlige vandt IAA Prisen 2015 for den mest kreative og resultatgivende nationale public service-kampagne (http://digst.dk/iaaprisen).
Slutdato
31. december 2014 (yderligere aktiviteter er imidlertid planlagt)
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Eventuelle næste skridt
I efteråret 2015 gennemføres en ny runde af kampagnen efter samme model.
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer, hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
7. Principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor
samt oprettelse af center for offentlig innovation
Ansvarlig myndighed
tidl. Økonomi- og Indenrigsministeriet (nu overgået til Moderniseringsstyrelsen)
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Line Bøgelund Sand
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Fuldmægtig, Overenskomster og Jura/Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling
Email
lsa@modst.dk
Telefonnummer
61968542
Andre inMyndigheder
volverede
Civilsamfund og/eller Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Offentlige Ansattes Organisatioprivat sektor
ner, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Akademikerne
Formål
At fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbejde,
resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. Samt at understøtte de
mange gode initiativer på tværs af sektorer og myndigheder, der nytænker og forbedrer den offentlige sektor.
Kort beskrivelse af commitment

Relevans for OGP-værdierne adgang
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
Proces for udvikling af commitment
Opfyldelse af commitment til dato
(sæt X)
Beskrivelse af resultater til dato

Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked har vedtaget syv principper
for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Vedtagelsen af principperne følges op af initiativer, som skal bidrage til at udbrede principperne og understøtte modernisering og innovation i den offentlige sektor. Vedtagelsen af syv principper for modernisering af den offentlige sektor følges op af en række initiativer i
2014-2016. Initiativerne omfatter udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og
samarbejde samt oprettelse af et center for offentlig innovation, som skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centret skal
også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige.
De syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor lægger
op til samarbejde med og involvering af borgerne og civilsamfundet generelt i forhold til udviklingen af den offentlige sektor.

At bidrage til fastholdelsen af Danmarks position som et moderne og åbent samfund, ved at modernisere den offentlige sektor gennem samarbejde og inddragelse.
Ikke påbegyndt

Begrænset

Væsentlig
X

Fuldt opfyldt

Der er gennemført følgende initiativer:
• Fem inspirationsarrangementer rundt om i landet
• Styringslaboratorier, som har arbejdet med udvikling af nye styreformer med
fokus på tillid, samarbejde og inddragelse
• Oprettelse af center for offentlig innovation, som blandt andet har udarbejdet
verdens første statistik for offentlig innovation
Slutdato
31. december 2014
Eventuelle næste skridt
I efteråret 2015 afsluttes center for offentlig innovations arbejde med udvikling af en
ny model for spredning af innovation. Modellen skal bidrage til at innovative løsninger i højere grad kommer flere til gode og derved understøtte en gennemgribende
modernisering af den offentlige sektor.
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer, hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
8. Frikommuneforsøg
Ansvarlig myndighed
Social- og Indenrigsministeriet (tidl. Økonomi- og Indenrigsministeriet)
Ansvarlig person i ansvarlig myndigLynne Birch Hansen
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Specialkonsulent, Opgaver og struktur
Email
lybh@sim.dk
Telefonnummer
72282554 (frem til 4. sept. 2015)
Andre
Myndigheder
Beskæftigelsesministeriet; Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet; Erhvervs- og
involverede
Vækstministeriet; Finansministeriet; Justitsministeriet; Kulturministeriet; Miljø- og
Fødevareministeriet; Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling; Skatteministeriet; Sundheds- og Ældreministeriet; Transport- og Bygningsministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. De ni frikommuner er: Fredensborg,
Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Viborg og Vesthimmerlands Kommuner.
Civilsamfund og/eller
privat sektor
Formål
Med frikommuneforsøget har ni udvalgte kommuner fået en særlig adgang til at
søge om forsøg med dispensation fra statslige regler og dokumentationskrav for at
afprøve nye måder at gøre tingene på. Frikommuneforsøget har til formål at give
kommunerne friere rammer til at eksperimentere med nye smartere, mere ressourceeffektive og mindre bureaukratiske måder at løse opgaverne på, samt at give
inspiration til statslig afbureaukratisering, regelforenkling mv. Frikommunerne
gennemfører i alt ca. 250 forsøg, der omfatter stort set alle kommunale områder.
Kort beskrivelse af commitment
Frikommuneforsøg er et led i regeringens arbejde med modernisering og nytænkning af den offentlige sektor. Erfaringerne fra kommuneforsøget skal bidrage til
regeringens generelle reform af den offentlige sektor med fokus på tillid, faglighed,
ledelse og afbureaukratisering, som er væsentlige parametre for en brugerorienteret
sektor. Ni kommuner er frikommuner. De har fået dispensation fra statslige regler
og dokumentationskrav for at afprøve nye måder at gøre tingene på. Målet er at
finde smartere, mere ressourceeffektive og mindre bureaukratiske løsninger.
Relevans for OGP-værdierne adgang
Som del af frikommuneforsøget eksperimenteres bl.a. med nye former for inddratil information, ansvarsplacering ("acgelse af civilsamfundet og digitalisering. Relevansen for OGP-værdierne har i prakcountability"), civilsamfundets deltasis vist sig at være begrænset, idet relativt få forsøg vedrører disse.
gelse, samt udnyttelse af teknologi til
fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At unødige regler og dokumentationskrav afskaffes og erstattes af tillid til de offentlige medarbejdere samt mere ansvar og indflydelse til kommunale politikere og
ledere. Samtidig skulle frikommuneforsøget vise nye, kreative løsninger på de udfordringer, som kommunerne står over for.
Proces for udvikling af commitment
Dette commitment blev inkluderet i handlingsplanen efter, at det var besluttet at
gennemføre frikommuneforsøg.
Opfyldelse af commitment til dato (sæt Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Ifølge en midtvejsevaluering af frikommuneforsøget fra december 2014 vurderer
frikommunerne selv, at frikommuneforsøget har bidraget til nye løsninger og et
opgør med vanetænkning i frikommunerne, samt at hovedparten af forsøgene
allerede nu lever op til deres formål og har potentiale for udbredelse til alle kommuner. Forsøgene har efter frikommunernes vurdering bl.a. bidraget til forbedret
ressourceudnyttelse og effektivisering, samt styrkelse af borgernes oplevelse af
kvalitet i løsningerne og afbureaukratisering.
Slutdato
31. december 2015
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Eventuelle næste skridt

Frikommuneforsøget udløber ved udgangen af 2015, hvorefter frikommunerne har
frem til 30. april 2016 til at evaluere forsøgene. Regeringen vil, når frikommunernes
evalueringer af egne forsøg foreligger den 30. april 2016, foretage en samlet opfølgning på frikommuneforsøget, der skal danne grundlag for den politiske stillingtagen til, hvilke forsøg der skal omsættes til generelle regelforenklinger, lovændringer mv.
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
9. Anbefalinger fra vækstteams
Ansvarlig myndighed
Erhvervs- og Vækstministeriet
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Rikke Wetter Olufsen (ansvarlig for selvevalueringen)
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Chefkonsulent.
Email
rwo@evm.dk
Telefonnummer
91 33 71 28
Andre
Myndigheder
Arbejdet med vækststeams var forankret på tværs af regeringen i ministerudvalget for
involveny erhvervs- og vækstpolitik, hvor 14 af regeringens ministre deltog. Herudover var
rede
hvert vækstteam betjent af tvær-ministerielle sekretariater, hvor alle relevante ministerier på tværs af regeringen indgik.
Civilsamfund og/eller
Repræsentanter for erhvervslivet i hvert vækstteam.
privat sektor
Formål
At identificere konkrete tiltag, som kan forbedre virksomhedernes vækstvilkår, fjerne
barrierer og skabe nye udviklingsmuligheder og derigennem bidrage til vækst og
beskæftigelse i Danmark.
Kort beskrivelse af commitment
Regeringen har nedsat otte vækstteams, som i tæt dialog med erhvervslivet foretager
et eftersyn af vækstvilkårene på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har
international konkurrencekraft. Formålet er at pege på konkrete tiltag, som kan forbedre virksomhedernes produktivitet og udviklingsmuligheder og derigennem bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Regeringen fremlægger på baggrund af
anbefalingerne fra de forskellige vækstteams vækstplaner med konkrete initiativer til,
hvordan anbefalingerne kan føres ud i livet. Erhvervslivet og interessenter inddrages
løbende i den proces og er også en fast sparingspartner, når regeringens vækstplaner
skal eksekveres. Herudover har erhvervslivet aktivt påtaget sig et ansvar for at eksekvere konkrete initiativer fra vækstplanerne.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er relevant for civilsamfundets deltagelse.
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
Erhvervslivet og andre interessenter skal inddrages i at identificere konkrete tiltag,
som kan forbedre virksomhedernes rammevilkår, fjerne barrierer og skabe nye udviklingsmuligheder. Samtidig skal de fungere som sparringspartner, når regeringens
vækstplaner skal eksekveres, og skal selv aktivt påtage sig et ansvar for at eksekvere
konkrete initiativer fra vækstplanerne.
Proces for udvikling af commitment
Regeringen Thorning-Schmidt nedsatte de otte vækstteams.
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Samtlige otte vækstteams har afleveret deres anbefalinger, som har været med til at
danne grundlag for en vækstplan på hvert af de otte områder. I løbet af deres arbejde
afholdt de enkelte vækstteams dialogmøder, hvor en bredere kreds af interessenter
kunne bidrage til arbejdet.
Herudover blev den brede offentlighed inviteret til at komme med input både i forhold til det generelle arbejde og på de enkelte erhvervsområder. Konkrete initiativer
fra vækstplanerne implementeres nu i samarbejde med erhvervslivet.
Slutdato
31. december 2014
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
10. Strategi for digital velfærd
Ansvarlig myndighed
Digitaliseringsstyrelsen
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Emil Ørskov
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Fuldmægtig, Center for Effektivisering og Analyse
Email
embjo@digst.dk
Telefonnummer
41782174
Andre
Myndigheder
Regeringen, KL og Danske Regioner
involvere- Civilsamfund og/eller
de
privat sektor
Formål
Strategien skal fokusere samarbejdet om brug af teknologi og digitalisering på de
store velfærdsområder.
Kort beskrivelse af commitment
Regeringen, KL og Danske Regioner har sammen udarbejdet en strategi for digital
velfærd. Strategien sætter retningen for den offentlige sektors arbejde med digitalisering og velfærdsteknologi på social-, sundheds- og undervisningsområdet. Det er
målet, at digitale velfærdsydelser kan leveres mere effektivt og skabe en lettere hverdag med højere livskvalitet for borgerne. Strategien indeholder 24 initiativer og
strækker sig frem til 2020. Der vil frem mod 2020 løbende blive opstillet nye mål og
igangsat nye initiativer.
Relevans for OGP-værdierne adgang Gennem digitale velfærdsløsninger og sammenhængende systemer bidrager Strategi
til information, ansvarsplacering
for digital velfærd til at give borgere bedre adgang til information om deres situation
("accountability"), civilsamfundets
(fx inden for sundhed eller uddannelse) samt bedre muligheder for medbestemmelse,
deltagelse, samt udnyttelse af teknodeltagelse og empowerment. Hvad angår strategiens initiativer offentliggøres løbende
logi til fremme af åbenhed og ananalyser af potentialer og statusrapporter om fremdrift for at sikre videndeling og
svarsplacering
transparens.
Ambition
Det er målet, at digitale velfærdsydelser bl.a. skal skabe en lettere hverdag med mere
empowerment, indsigt og involvering i egen behandling og højere livskvalitet for
borgerne. Ressourcer skal frigøres ved effektivisering af rutineopgaver og kanaliseres
til områder med behov. Arbejdet dokumenteres løbende.
Proces for udvikling af commitment
Strategien er udviklet bl.a. på baggrund af et debatoplæg publiceret af regeringen, KL
og Danske Regioner i 2013 for at sætte gang i debatten om, hvordan de digitale løsninger bedst kan bruges og udbredes på de store velfærdsområder, og tage fat i nogle
af de svære spørgsmål.
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Efter lanceringen af strategien debatteres og implementeres digital velfærd i bredt
samarbejde mellem mange forskellige aktører. Senest var Digitaliseringsstyrelsen vært
for en temasession på Velfærdens Innovationsdag 2015, hvor mere end 1.200 af
velfærdens frontløbere var samlet.
Der rapporteres løbende om arbejdet (http://www.digst.dk/Digitalvelfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep).
Der offentliggøres desuden statusrapporter, der viser fremdriften for initiativerne i
Strategi for digital velfærd (http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Status-forstrategiens-initiativer/Status-paa-initiativer).
Tre afprøvningsprojekter har modtaget tilskud til projektledelse og evaluering, og en
anden ansøgningsrunde for nye initiativer er indledt. Evalueringer skal gøre kommuner og regioner i stand til at lære af hinanden og sikre grundlaget for fremdrift
(http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/
2015/Tilskud-til-afprovning-af-fremtidens-velfaerdsteknologiske-losninger).
Slutdato
31. december 2014 (Den samlede strategi implementeres frem mod 2020.)
Eventuelle næste skridt
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Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
11. Implementering af nyt frivilligcharter
Ansvarlig myndighed
Social – og Indenrigsministeriet
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Clara Dawe
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Fuldmægtig, Kontoret for Udsatte og Civilsamfund
Email
Telefonnummer
41 85 11 11
Andre inMyndigheder
volverede
Civilsamfund
og/eller privat sektor
Formål
Kort beskrivelse af commitment

Relevans for OGP-værdierne adgang
til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
Proces for udvikling af commitment
Opfyldelse af commitment til dato
(sæt X)
Beskrivelse af resultater til dato

Slutdato

At understøtte det lokale arbejde med visionerne i frivilligcharteret.
Mere end 10 år er gået siden Danmarks første charter for frivillighed blev formuleret.
Og såvel den frivillige sektor som det offentlige og velfærdssamfundet har forandret
sig meget siden da - i dag taler vi fx om frivillige på internettet og på kommunale
institutioner. I foråret 2013 igangsatte den daværende regering derfor et arbejde med
at forny charteret for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Efter en
brainstorming-fase med bl.a. folkehøring og en udviklingsfase med bl.a. en camp for
udvalgte interessenter, er det nye charter blevet formuleret af en bredt sammensat
arbejdsgruppe. Charteret blev offentliggjort den 1. juli 2013. I løbet af efteråret 2013
fulgte en implementeringsfase med regionale møder, hvor chartret dannede afsæt for
igangsættelse af en lokal dialog mellem det offentlige og den frivillige verden om,
hvordan charterets visioner kunne konkretiseres og udmøntes lokalt.
Initiativet har primært relevans for civilsamfundets deltagelse.

At samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige sker med udgangspunkt i
værdierne i frivilligcharteret.
Dette commitment er en fortsættelse af arbejdet med fornyelsen af frivilligcharteret.
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
X
I efteråret 2013 afholdt regeringen fem regionale dialogmøder, hvor charteret var
udgangspunkt for en dialog mellem civilsamfundet og det offentlige om, hvordan
visionerne i charteret kan udmøntes og konkretiseres lokalt.
På baggrund af dialogmøderne blev der udarbejdet et idekatalog, der gengiver de
gode ideer og erfaringer med samarbejde mellem civilsamfundet og det offentlige,
der blev udvekslet under dialogmøderne. Idékataloget blev offentliggjort d. 8. oktober 2014 (http://sm.dk/filer/nyheder/idekatalog-enkeltsider-2014-09-19.pdf).
Der er afholdt afsluttende statusmøde i arbejdsgruppen bag frivilligcharteret den 5.
maj 2015.

Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer, hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
12. Offentlige Data I Spil
Ansvarlig myndighed
Digitaliseringsstyrelsen
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Cathrine Lippert
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Specialkonsulent, Direktionssekretariatet
Email
calip@digst.dk
Telefonnummer
22577174
Andre
Myndigheder
involvereCivilsamfund og/eller
de
privat sektor
Formål
At skabe opmærksomhed om muligheder for at få adgang til offentlige data for civilsamfundet, herunder om lovgivningen på området.
Kort beskrivelse af commitment
For at understøtte den brede indsats med at gøre offentlige data tilgængelige skal
initiativet ’Offentlige Data I Spil’ bidrage til at øge opmærksomheden på potentialerne i offentlige data og til at gøre offentlige data tilgængelige. Det skal ske ved blandt
andet at bistå offentlige myndigheder og institutioner med vejledning i indsatsen med
at stille data til rådighed og ved at rådgive om lovgivningen på området. Indsatsen
skal desuden drive det offentlige ”datakatalog”, facilitere erfaringsudveksling, netværksdannelse og samarbejde mellem det offentlige og private, som vil genbruge
data, samt dokumentere de gode eksempler på åbne data og anvendelse af åbne data.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er primært relevant i forhold til adgang til information - sekuntil information, ansvarsplacering
dært i forhold til ansvarsplacering samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed
("accountability"), civilsamfundets
og ansvarsplacering.
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At sætte åbne data på dagsordenen i relevante policy-processer og gennem aktiviteter
for civilsamfund og myndigheder.
Proces for udvikling af commitment
Dette commitment er en fortsættelse af en indsats, som har været gennemført i dialog og samarbejde med civilsamfund og virksomheder.
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Implementering af det reviderede PSI-Direktiv i form af en ændring af PSI-loven,
som blev vedtaget af Folketinget den 27. maj 2014. I denne forbindelse blev der
gennemført en åben offentlig høring
(https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17367).
Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2014, og forskellige aktiviteter er gennemført
for at informere civilsamfundet og offentlige myndigheder om den nye lovgivning
(http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/
2014/Bedre-mulighed-for-genbrug-af-offentlig-data.aspx).
Fokus på adgang til offentlige data er blevet indarbejdet i regeringens ’Vækstplan for
digitalisering i Danmark’ (http://www.evm.dk/nyheder/2014/09-12-14-vaekstplanfor-digitalisering-af-danmark).
Dataworkshop for civilsamfundet og myndigheder blev afholdt i forbindelse med
Open Gov Camp
(https://digitaliser.dk/pages/ResourceView.aspx?ResourceView=2542329).
Slutdato
31. december 2014
Eventuelle næste skridt
Dette commitment efterfølges af et supplerende commitment, som løber indtil den
30. juni 2016, og som midtvejsevalueres særskilt, om bl.a. opdatering af standardlicens for åbne offentlige data samt vejledning om hhv. tilrådighedsstillelse af data (for
myndigheder) og muligheder for at få adgang til data (for civilsamfundet).
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer, hvad
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angår opfyldelsen af dette commitment.
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SELVEVALUERING AF COMMITMENT
13. Datafordeler til distribution af grunddata
Ansvarlig myndighed
Digitaliseringsstyrelsen
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Jacob Egelykke Rasch
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Specialkonsulent, Kontor for grunddata og infrastruktur
Email
jae@digst.dk
Telefonnummer
41782127
Andre inMyndigheder
volverede
Civilsamfund
og/eller privat sektor
Formål
At fremme adgangen til og anvendelsen af offentlige grunddata både for offentlige
myndigheder, private virksomheder og civilsamfundet i øvrigt.
Kort beskrivelse af commitment
Frem mod 2016 vil grunddataregistrene blive konsolideret i et fælles system – en
såkaldt ”Datafordeler” som både offentlige og private brugere af grunddata vil kunne
få nytte af. Alle fællesoffentlige grunddata skal distribueres via Datafordeleren, som
på længere sigt også vil kunne rumme andre offentlige data end grunddata. Forskellige dialog- og netværksaktiviteter omkring grunddata skal desuden bidrage til, at myndigheder og virksomheder tager de forbedrede og frie grunddata i anvendelse, og at
der udvikles partnerskaber mellem offentlige og private aktører om anvendelse af
grunddata.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er primært relevant i forhold til adgang til information - sekuntil information, ansvarsplacering
dært i forhold til udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering.
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At der etableres dialog og udvikles partnerskaber mellem offentlige og private aktører
om anvendelse af grunddata.
Proces for udvikling af commitment Grundlaget for dette commitment blev udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af
den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, mens de mere specifikke dialogog netværksaktiviteter er udviklet efterfølgende i dialog med interessenterne.
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
I 2013 blev det gratis at anvende grunddata, og for flere datasæts vedkommende er
der konstateret en stærk stigning i anvendelsen af disse data.
(http://gst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2014/maj/danmark-downloadet-220000gange-i-3d/).
Ligesom for alle andre projekter, som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, offentliggøres løbende statusrapporter om arbejdet: (se initiativ 9.5 http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Status-fordigitaliseringsstrategien/Status-for-alle-initiativer).
Der er desuden etableret et website, som informerer specifikt om udviklingen og
idriftsættelsen af Datafordeleren (datafordeler.dk), samt en LinkedIn-gruppe og en
Twitter-profil til dialog.
Slutdato
31. december 2014
Eventuelle næste skridt
Datafordeleren beta-testes og åbnes derefter for alle i efteråret 2015
(http://datafordeler.dk/2015/08/datafordeleren-tages-i-brug-i-tre-boelger/).
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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Ansvarlig myndighed
Ansvarlig person i ansvarlig myndighed
Titel, Afdeling/Kontor
Email
Telefonnummer
Andre involMyndigheder
verede
Civilsamfund
og/eller privat
sektor
Formål

Kort beskrivelse af commitment

Relevans for OGP-værdierne adgang til information, ansvarsplacering ("accountability"), civilsamfundets deltagelse, samt udnyttelse
af teknologi til fremme af åbenhed
og ansvarsplacering
Ambition
Proces for udvikling af commitment
Opfyldelse af commitment til dato
(sæt X)
Beskrivelse af resultater til dato

SELVEVALUERING AF COMMITMENT
14. Open Government Camp 2013
Digitaliseringsstyrelsen
Cathrine Lippert
Specialkonsulent, Direktionssekretariatet
calip@digst.dk
22577174
Bl.a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, SKAT, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Miljøportal
En lang række civilsamfundsorganisationer samt borgere og virksomheder. Deltagerliste: https://digitaliser.dk/resource/2542115/artefact/Deltagerliste++Open+Gov+Camp+2013.pdf.
At udgøre en showcase for nye former for samarbejde mellem civilsamfundet og den
offentlige sektor om at løse samfundsopgaver samt at samt at danne ramme for tværgående dialog og netværksdannelse om open government generelt.
Arbejdet med at gennemføre de mange open government-initiativer og
-aktiviteter i denne handlingsplan skydes i gang med en Open Government Camp,
hvor både borgere, virksomheder, foreninger, NGO'er og offentlige myndigheder
inviteres til at deltage. Formålet med camp'en er at eksperimentere med, hvordan
civilsamfundet og den offentlige sektor kan samarbejde om at løse samfundsopgaver
på nye måder, om at skabe innovation og udvikling og om at udnytte de digitale teknologier til at gøre velfærdssamfundet endnu bedre. Samtidig skal camp'en tjene som
inspiration for myndigheder, som gerne selv vil afholde lignende arrangementer eller
på andre måder arbejde med samproduktion og borgerinddragelse. Camp'en vil bestå
af en række workshops, der har til formål at arbejde med aktuelle udfordringer og
spørgsmål, og de enkelte workshops og aktiviteter på camp'en arrangeres af offentlige
myndigheder, civilsamfunds-organisationer, borgere og virksomheder i fællesskab.
Open Gov Camp slog dørene op for civilsamfundet, som i en række workshops kom
med input til og gik i dialog med en række offentlige myndigheder om spørgsmål inden
for adgang til information og åbne data, demokratisk deltagelse samt borgerinddragelse
og co-creation.

At bringe civilsamfundet og den offentlige sektor sammen og konkret eksperimentere
med forskellige former for borgerinddragelse og samskabelse.
Commitment’et blev udviklet på opfordring fra en række civilsamfundsorganisationer,
borgere og virksomheder. De enkelte aktiviteter på camp'en var arrangeret af offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer, borgere og virksomheder i fællesskab.
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
X
170 borgere, virksomheder, foreninger og NGO'er samt offentlige myndigheder og
institutioner deltog i Open Gov Camp. Al dokumentation fra camp’en er publiceret
(https://digitaliser.dk/resource/2541465).
Opsamling af dokumentation afsluttet den 31. december 2013

Slutdato
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.

Side 32 af 38

SELVEVALUERING AF COMMITMENT
15. Open government-støtte til Myanmar
Ansvarlig myndighed
Ambassaden Yangon
Ansvarlig person i ansvarlig myndig- Peter Lysholt Hansen
hed
Titel, Afdeling/Kontor
Ambassadør
Email
pelyha@um.dk
Telefonnummer
+95 9420036443
Andre involMyndigheder
Digitaliseringsstyrelsen
verede
Civilsamfund
og/eller privat
sektor
Formål
Videnoverførsel fra Danmark til Myanmar om open government generelt og om
deltagelse i OGP specifikt.
Kort beskrivelse af commitment
Danmark ønsker at bidrage til at fremme en inklusiv demokratisk proces, respekt for
menneskerettighederne samt god forvaltningsskik i Myanmar samt at bidrage med
viden om OGP med henblik på Myanmars fremtidige deltagelse. Der gennemføres
derfor et capacity building-forløb i Myanmar i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen vedrørende Danmarks erfaringer med open government generelt og deltagelse i
OGP specifikt. Herefter følges op med sparring og vejledning om relevante elementer af god regeringsførelse som led i det overordnede udviklingssamarbejde med
Myanmar. Afslutningsvis laves en offentlig afrapportering om udviklingssamarbejdet
med Myanmar.
Relevans for OGP-værdierne adgang Dette commitment er primært relevant for adgang til information, ansvarsplacering
til information, ansvarsplacering
samt civilsamfundets deltagelse.
("accountability"), civilsamfundets
deltagelse, samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering
Ambition
At fremme en inklusiv demokratisk proces, respekt for menneskerettighederne samt
god forvaltningsskik i Myanmar samt at bidrage med viden om OGP med henblik på
Myanmars fremtidige deltagelse.
Proces for udvikling af commitment
Opfyldelse af commitment til dato
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
(sæt X)
X
Beskrivelse af resultater til dato
Capacity building-forløb i Myanmar vedrørende Danmarks erfaringer med open
government generelt og deltagelse i OGP specifikt er gennemført i samarbejde med
Digitaliseringsstyrelsen
(http://myanmar.um.dk/da/nyheder/newsdisplaypage/?newsID=BD6F6B550A29-4ED2-9566-8E8439FE53EE).
Fortløbende drøftelser under det Verdensbank-støttede program for Public Financial
Management om budgetåbenhed, offentlige licitationer og andre spørgsmål vedrørende god regeringsførelse med bl.a. vicefinansministeren. Dette har resulteret i, at
statsbudgettet nu er mere tilgængeligt, og at der er udarbejdet en publikation, hvor
budgettet forklares for befolkningen (”Citizens Budget”), ligesom en lov om offentlige licitationer baseret på bedste international praksis er under udarbejdelse. Endvidere har ambassaden været involveret i drøftelser om en ny adgang til informationlovgivning, som er under forberedelse.
Som led i det nye udviklingsprogram for Myanmar for perioden 2016-2020 vil dansk
bistand i flere tilfælde blive kanaliseret gennem Myanmars systemer med henblik på
at øge ejerskab, gennemsigtighed og god regeringsførelse.
Slutdato
Dette commitment indgår i forlængelsen af Danmarks handlingsplan og blev afsluttet 30. juni 2016.
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad
angår opfyldelsen af dette commitment.
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Parlamentsvalgene i november 2015, som forløb tilfredsstillende, blev vundet af NLD-partiet under ledelse af Aung San Suu
Kyi, og hendes parti dannede i april 2016 regering. Den nye regering har prioriteret fredsprocessen, situationen i Rakhine og
den økonomiske udvikling og har således endnu ikke overvejet Myanmars deltagelse i OGP.
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Ansvarlig myndighed
Ansvarlig person i ansvarlig
myndighed
Titel, Afdeling/Kontor
Email
Telefonnummer
Andre
Myndigheder
involverede Civilsamfund
og/eller
privat sektor
Formål
Kort beskrivelse af commitment

Relevans for OGPværdierne adgang til information, ansvarsplacering
("accountability"), civilsamfundets deltagelse, samt
udnyttelse af teknologi til
fremme af åbenhed og
ansvarsplacering
Ambition

Proces for udvikling af
commitment
Opfyldelse af commitment
til dato (sæt X)
Beskrivelse af resultater til
dato

SELVEVALUERING AF COMMITMENT
16. Åbning af centrale offentlige datasæt
Digitaliseringsstyrelsen
Cathrine Lippert
Specialkonsulent, Direktionssekretariatet
calip@digst.dk
22577174

Dette commitment efterfølger og supplerer et tidligere commitment (“Offentlige Data I Spil”)
Offentlige data kan bruges som råstof i udvikling af innovative digitale tjenester i den private sektor,
og adgang til offentlige data kan skabe mere transparens i den offentlige forvaltning. En række helt
centrale offentlige datasæt er imidlertid kun delvist åbne og tilgængelige for civilsamfundet og kan
med fordel åbnes helt op i overensstemmelse med Open Data Index’ kriterier. Desuden opdateres
standardlicens for åbne offentlige data, og der publiceres vejledning og værktøj til understøttelse af
åbning af data, herunder information om den reviderede PSI-lov, for offentlige myndigheder, samt
gives vejledning om mulighederne for at genanvende offentlige data, herunder information om den
reviderede PSI-lov, for civilsamfundet og andre private aktører.
Dette commitment er primært relevant i forhold til adgang til information - sekundært i forhold til
ansvarsplacering samt udnyttelse af teknologi til fremme af åbenhed og ansvarsplacering.

At publicere en opdateret standardlicens for åbne offentlige data samt letforståelige vejledninger om
hhv. åbning af data (for myndigheder) og adgang til data (for civilsamfundet). At promovere Open
Data Index’ kriterier for åbenhed. At deltage i nordisk samarbejde om åbne data, bl.a. i regi af Nordic
Co-operation Programme for Innovation and Business Policy fra Nordisk Ministerråd
(http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:740766/FULLTEXT01.pdf).
Dette commitment er tilføjet til handlingsplanen på opfordring fra repræsentanter for civilsamfundet,
som bl.a. efterspørger en opdatering af standardlicensen for åbne offentlige data.
Ikke påbegyndt
Begrænset
Væsentlig
Fuldt opfyldt
X
Workshop for offentlige myndigheder om, hvordan data kan stilles til rådighed, herunder om publiceringsmetoder, dataformater, metadata, lovgivning og licenser
(http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/2015/Invitationtil-workshop-om-Open-Data).
Løbende offentliggørelse af information om offentlige data og den reviderede PSI-lov
(https://www.digst.dk/Arkitektur-og-data/Offentlige-data/PSI-loven).
Erfaringer fra arbejdet med at sikre åbne offentlige data har endvidere bidraget til udarbejdelsen af
Digitaliseringsstrategien 2016-2020, hvori flere initiativer behandler adgangen til offentlige data for
såvel borgere, virksomheder som myndigheder (http://www.digst.dk/Strategier/Hentdigitaliseringsstrategien-2016-2020).
Dette commitment indgår i forlængelsen af Danmarks handlingsplan og blev afsluttet 30. juni 2016.

Slutdato
Eventuelle næste skridt
Evt. yderligere oplysninger om, hvad der måtte mangle at blive opfyldt samt om eventuelle risici eller udfordringer hvad angår opfyldelsen af dette commitment.
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5. Erfaringsudveksling med andre lande

I oktober 2014 mødtes nationale OGP kontaktpersoner (OGP Points of Contact)
fra den offentlige forvaltning i Danmark, Finland, Norge og Sverige i det fællesnordiske ambassadekompleks i Berlin. Hovedformålet var at diskutere og udveksle erfaringer om OGP-handlingsplaner og om samarbejdet mellem den offentlige forvaltning og civilsamfundet i de fire lande.
Oplevelsen blandt de nordiske lande er temmelig ens: OGP har bidraget til en
øget forståelse for – og har sat et navn på – vigtigheden af åbenhed. Det er dog
fortsat en udfordring for de offentlige myndigheder i alle de nordiske lande at
engagere og involvere civilsamfundet tilstrækkeligt i processer og spørgsmål vedrørende OGP.
De nordiske lande har besluttet at samarbejde yderligere, for eksempel ved at
udveksle erfaringer fra deres nationale OGP arbejde. Der var også enighed om at
samarbejde på operationelt plan om at fremme åbne data, for eksempel ved at
organisere samtidige data-events i de fire lande.
Som led i den løbende erfaringsudveksling mødtes repræsentanter for den offentlige forvaltning i Danmark, Norge, Holland, Estland, Island og Finland i
december 2016 under OGP-topmødet i Paris for at drøfte arbejdet med OGPhandlingsplaner og den øvrige open government-indsats.
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6. Konklusioner og fremtidsperspektiver

Som nævnt indledningsvist har det vist sig vanskeligt at skabe opmærksomhed
om og engagement hos borgerne vedrørende den brede, overordnede OGPdagsorden. Dette gælder både i forhold til udvikling og implementering af handlingsplanen. En forklaring kan være, at open government som begreb er for abstrakt og generaliseret til at virke vedkommende og relevante i borgernes perspektiv.
Inden for specifikke fagområder og i relation til specifikke commitments har mange
myndigheder derimod oplevet interesse og engagement fra både civilsamfundsorganisationer og individuelle borgere. Således kan man også konstatere, at forskellige former for initiativer med open government-fokus, især hvad angår borgerinddragelse og åbne data, vinder frem i både kommuner, regioner og statslige
myndigheder, selv om disse langt fra altid præsenteres som ”open governmentinitiativer”.
Danmark vandt førsteprisen ved OGP Open Government Awards 2014
I september 2014 vandt det danske initiativ Danske Ældreråd førsteprisen ved
OGP’s Open Government Awards (https://www.opengovawards.org/2014results).
Open Government Awards hædrer de bedste open government-initiativer blandt
deltagerlandene i OGP. 33 deltagerlande havde hver indstillet ét nationalt initiativ til prisen, og tre initiativer modtog en pris under overværelse af mange statsoverhoveder ved en ceremoni i forbindelse med FNs generalforsamling i New
York. Danmark vandt førsteprisen, mens Montenegro og Filippinerne fik henholdsvis anden- og tredjeprisen.
Ældreråd sikrer og medvirker til dialog og samarbejde mellem kommunalbestyrelse og civilsamfundets ældre borgere. Rådene er kompetente med- og modspillere til politikere og embedsværk, og de har legitimitet, idet de både er folkevalgte
og lovfæstede. At den internationale dommerjury fandt, at den danske model
med ældreråd er en så unik og relevant institution, at den skulle hædres med førsteprisen, har medvirket til at skabe yderligere opmærksomhed om inddragelse af
ældre medborgere generelt og om ældrerådene som institution i særdeleshed.
Ny offentlig digitaliseringsstrategi
I maj 2016 indgik regeringen, kommunerne og regionerne aftale om en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Digitaliseringsstrategien består af 33
initiativer, der overordnet skal bidrage til at forme fremtidens digitale Danmark.
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Strategien skal sikre, at den offentlige sektor i 2020 tilbyder en tilgængelig, hurtig
og sammenhængende offentlig service for borgere, der samtidig er omkostningseffektiv og understøtter vækst og produktivitet i virksomhederne. Strategiens
målsætninger tager afsæt i, at digitalisering skal være værdiskabende for borgere,
virksomheder og den offentlige sektor. I strategien er der således – i overensstemmelse med OGP’s værdigrundlag – lagt vægt på at indtænke adgang til information, civilsamfundets deltagelse samt udnyttelse af teknologi til fremme af
åbenhed og ansvarsplacering.
En række arrangementer blev afholdt for at få blandt andet civilsamfundets og
erhvervslivets input til arbejdet med den nye strategi
(http://www.digst.dk/Strategier/Strategi-2016-2020/Temadage).
Implementeringen af den nye digitaliseringsstrategi er påbegyndt, og ved udgangen af 2016 er 26 af strategiens 33 initiativer iværksat. Som led i strategiens fokus
på bedre brug og deling af offentlige data er en hvidbog om it-arkitektur samt
fælles regler for datamodeller fx ved at blive færdiggjort. Disse initiativer skal
være med til at sikre en fællesoffentlig it-arkitektur og brugen af ensartede data.
Begge dele forventes sendt i offentlig høring i starten af 2017, hvor borgere,
virksomheder, myndigheder og organisationer vil have mulighed for at bidrage
med input.

www.digst.dk/opengov

