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KOMMENTARER TIL UTKAST TIL NORSK HANDLINGSPLAN FOR «OPEN
GOVERNMENT PARTNERSHIP»
Norsk Arkivråd viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) e-post
23.09.2013 om å komme med kommentarer til utkastet til Norges handlingsplan for «Open
Government Partnership» (OGP).
NA ønsker å gjenta vårt hovedpoeng fra høringsbrevet om at Norge gjennom handlingsplanen
også bør ha som ambisjon å være en pådriver overfor andre land for å dele forståelse av
«Records Management» (arkivdanning) som en viktig basis for Transparency (åpenhet) og
Access (tilgjengelighet). Det vil si at handlingsplanen ikke kun handler om hvordan Norge
skal utvikle seg, men også synliggjør hvor langt Norge har kommet og at Norge har noe å
bidra med.
Med forbehold om at vi ikke har sett de konkrete innspill fra Kulturdepartementet til pkt 4.9,
kunne for eksempel handlingsplanen omhandlet at Norge aktivt deltok med representanter fra
flere deler av forvaltningen og det sivile samfunn i OGP Working Groups. En aktuell gruppe
er "OGP Access to Information Working Group" (ATI WG). Denne gruppen skal bl.a. arbeide
for: "Explore and share good practices on specific transparency related topics, such as
proactive transparency, records management, and the effective operation of ATI oversight
bodies". I slike sammenhenger vil det også være mulig å trekke veksler på og/eller
tilrettelegge for deltakelse fra det sivile samfunn i Norge.
I handlingsplanens punkt 4.9 har NA to konkrete kommentarer: For det første at ikke bare
digitale dokumenter, men også digital informasjon kan være viktig å bevare. For det andre
mener NA at Norge burde ha som målsetting at aktører i det sivile samfunn blir tatt med i
utviklingen av standarder og fellesløsninger.
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I forhold til punkt 3.4 i handlingsplanen mener NA at det er naturlig å omtale Arkivlova,
spesielt med tanke på hvordan arkivlov og offentleglov samhandler i den norske konteksten
for en åpen statsforvaltning.

Med hilsen

Liv Heidi Siljebråten
Oppfølgingsansvarlig
Landsstyret
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