22. juni 2017

Handlingsplan for open government 2017-2019
Danmark har været medlem af det internationale initiativ Open Government
Partnership (OGP) siden 2011. Medlemskabet indebærer, at Danmark løbende
udvikler og implementerer handlingsplaner om open government. Denne høring
drejer sig om at indhente initiativforslag til Danmarks tredje OGP-handlingsplan.
Formålet med OGP
OGP er et internationalt samarbejde med deltagelse af mere end 70 lande fra hele
verden. Formålet med OGP er at fremme åbenhed i den offentlige sektor gennem
initiativer inden for:
 Transparens og åbenhed
 Borgerdeltagelse og inddragelse af civilsamfundet
 Antikorruption og ansvarsplacering
 Teknologi og innovation
Bidrag til den danske handlingsplan
Alle deltagende lande skal basere deres OGP-arbejde på en national handlingsplan
med konkrete forpligtelser udarbejdet på baggrund af en offentlig høring.
Handlingsplanen skal udvikles og implementeres med inddragelse af borgere, virksomheder og det øvrige civilsamfund. Der igangsættes derfor en høring, hvor
borgere, virksomheder, NGO’er samt offentlige institutioner og myndigheder på
alle niveauer inviteres til at give input og idéer til den danske OGP-handlingsplan
2017-2019. Den endelige handlingsplan vil blive udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, som er overordnet ansvarlig for koordinationen af Danmarks deltagelse i
OGP.
OGP i en dansk kontekst
Med den høje grad af digitalisering, både når det gælder den offentlige sektor,
virksomheder og borgere, har Danmark et optimalt udgangspunkt for at videreudvikle den måde, den offentlige forretning drives på. Med udgangspunkt i mulighederne for at skabe, udveksle, genbruge og tilgå digitalt indhold fleksibelt kan
opgavevaretagelsen ske i partnerskab med borgere og virksomheder. Desuden kan
offentlige digitale tjenester og digitalt indhold udnyttes til at skabe innovation og
vækst, blandt andet inden for en række centrale udviklingsområder såsom energi,
klima, sundhed, velfærd, uddannelse, forskning, transport, miljø og iværksætteri.
Initiativer til handlingsplanen
De enkelte initiativer i handlingsplanen kan sigte mod at løse udfordringer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. De kan være forankret og drevet hos en en-
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kelt offentlig instans eller i forskellige former for bredt samarbejde – meget gerne
med civilsamfundet. Initiativforslag bør tage udgangspunkt i og indpasses i de
relevante offentlige myndigheders og institutioners eksisterende arbejdsplaner og
skal finansieres inden for eksisterende budgetter.
Nedenstående er eksempler på mulige områder, hvor der kunne etableres initiativer:
 Aktivt medborgerskab og samarbejde med civilsamfundet
 Transparens og ansvarsplacering
 Co-creation og åbne innovationsprocesser
 Åbne data og open source
 Demokrati og beslutningsprocesser
 Sociale medier, relationer, netværk og crowdsourcing
 Effektiv offentlig service
Den efterfølgende indsats på OGP-området vil tage udgangspunkt i alle OGPrelevante initiativer, uanset om de medtages i handlingsplanen eller ej. Initiativer,
som ikke medtages i planen, kan dermed alligevel indgå i det brede samarbejde og
fællesskab om OGP i Danmark.
Borgere, virksomheder, NGO’er samt offentlige institutioner og myndigheder på
alle niveauer inviteres hermed til at bidrage med idéer og initiativforslag til den
danske OGP-handlingsplan 2017-2019.
Spørgsmål kan rettes til Rune Møller Thomsen, Digitaliseringsstyrelsen, på e-mail
rumth@digst.dk eller telefon 41 78 24 36.
Afgivelse af høringssvar
Fristen for afgivelse af høringssvar med input til OGP-handlingsplan 2017-2019
er den 20. august 2017. Høringssvar sendes via e-mail til rumth@digst.dk mærket
”OGP-høring” i emnefeltet.

