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2. februar 2012  

calip 

Handlingsplan for Danmarks deltagelse i det internationale 
'Open Government Partnership'-initiativ  

Danmark er inviteret til at deltage i og har tilsluttet sig Obama-regeringens open 
government-initiativ, Open Government Partnership (OGP). OGP er et multilateralt 
samarbejde om 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.  

OGP skal således bidrage til at sikre, at offentlig service og information leveres bedst 
muligt på en tidssvarende og effektiv måde til at stimulere og understøtte innovation og 
værdiskabelse i hele samfundet og til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, 
samarbejde og sammenhængskraft. En central drivkraft i OGP er udnyttelsen af nye 
teknologier og medier, der giver mulighed for at gøre offentlig information og teknologi 
tilgængelig for borgere og virksomheder og at øge samarbejdet mellem den offentlige 
sektor og civilsamfundet. Man bruger ofte begreber som Web 2.0, co-creation og co-
delivery, Gov 2.0 samt borgerinddragelse.  

Bidrag til den danske handlingsplan 
Alle deltagende lande skal på baggrund af en offentlig høring udarbejde en 12-måneders 
handlingsplan med konkrete forpligtelser gældende fra marts 2012 med efterfølgende 
evaluering samt løbende erfaringsudveksling med andre deltagerlande. Handlingsplanen 
skal udvikles og implementeres med inddragelse af borgere, virksomheder og det øvrige 
civilsamfund, og der igangsættes derfor denne høring, hvor borgere, virksomheder, 
NGOer samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres til at give 
input og idéer til den danske OGP-handlingsplan, som vil blive udarbejdet af 
Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet.    

Handlingsplanen skal struktureres under mindst én af fem hovedudfordringer:   

1. Forbedring af offentlige løsninger og ydelser 
2. Øge offentlig integritet (fx bekæmpelse af korruption) 
3. Mere effektiv organisering af offentlige løsninger og ydelser 
4. Skabe tryggere samfund (fx kriseberedskab, miljøtrusler mv.) 
5. Øge virksomhedsansvarlighed (fx CSR)  

Danmark har allerede i den officielle tilkendegivelse af ønsket om at indtræde i OGP 
anført, at det danske fokus vil være på levering af offentlige tjenester, dvs. 
hovedudfordringerne 1 og 3 som er fremhævet ovenfor, med inddragelse af relevante 
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aspekter af regeringens digitaliseringsstrategi 2011-2015. Den danske OGP-handlingsplan 
kan med fordel tage udgangspunkt i elementer af Digitaliseringsstrategien 2012-2015, 
men skal for at leve op til kravene for deltagelse i OGP desuden indeholde nye initiativer 
og tilhørende forpligtelser, som ikke allerede indgår i eksisterende strategier eller planer.  

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 lade deltagelsen i 
OGP-initiativet indgå som element i en bredere national indsats, som udover at styrke 
transparens, demokrati og beslutningsprocesser også har som formål at sikre optimal 
udnyttelse af digitale ressourcer på tværs af samfundet, bl.a. ved hjælp af åbne teknologier 
og en højere grad af offentligt-privat samarbejde.   

En sådan indsats kan danne grundlag for en ny måde at drive den offentlige forretning på 
med udgangspunkt i mulighederne for at skabe, udveksle, genbruge og tilgå digitalt 
indhold fleksibelt, hvor opgavevaretagelsen sker i partnerskab med borgere og 
virksomheder, og hvor private i højere grad varetager opgaver og udvikler tjenester, som 
ellers ville ligge i offentligt regi. Desuden kan offentlige digitale tjenester og digitalt 
indhold udnyttes til at skabe innovation og vækst, bl.a. inden for en række centrale 
udviklingsområder som for eksempel energi, klima, sundhed, uddannelse, forskning, 
transport, miljø, life science og digitalt iværksætteri.  

Handlingsplanens initiativer skal medvirke til at nedbryde barriererne i den offentlige 
sektor såvel som mellem den offentlige og private sektor og skal arbejde for åbne 
infrastrukturer og teknologier, som deles mellem regionale, nationale og internationale 
institutioner og organisationer samt mellem den offentlige og private sektor.  

En national indsats, bygget op omkring Open Government Partnership og elementer af 
Digitaliseringsstrategien, kan dermed bidrage både til at sikre at offentlig service og 
information leveres bedst muligt på en tidssvarende og effektiv måde til borgere og 
virksomheder, til at stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele 
samfundet, og til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og 
sammenhængskraft.   

Initiativer til handlingsplanen 
De enkelte initiativer i handlingsplanen kan sigte mod at løse udfordringer på lokalt, 
regionalt eller national niveau og kan være forankret og drevet hos en enkelt offentlig 
instans eller i forskellige former for bredere samarbejde. En central drivkraft i OGP skal 
være udnyttelsen af nye teknologier og medier, der giver mulighed for at gøre offentlig 
information, service og teknologi tilgængelig for borgere og virksomheder og for at øge 
samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet, og input til handlingsplanen 
skal derfor tage udgangspunkt der i.  

Nedenstående er eksempler på mulige områder, hvor der kunne etableres initiativer. 
Områderne illustrerer tilsammen de forskellige elementer af OGP, henholdsvis åbenhed 
og transparens, borgerdeltagelse og inddragelse af civilsamfundet, antikorruption og 
ansvarsplacering, samt teknologi og innovation: 
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- at give borgerne øget indsigt og en mere aktiv rolle i egne forhold gennem digital 
kommunikation med det offentlige og selvbetjeningsløsninger, fx. inden for 
telemedicin, som bemyndiger og inddrager borgerne, så de selv kan spille en aktiv 
rolle i deres behandling;  

- at øge indsigt, transparens og overblik i forhold til digitaliseringen af den 
offentlige sektor gennem regelmæssig og letforståelig rapportering, fx. i form af 
dashboards, af fremdriften i brugen af digitale selvbetjeningsløsninger og digital 
kommunikation; 

- at skabe en mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor gennem 
kvalitetsforbedring og genbrug af grunddata både inden for og imellem 
myndigheder; 

- at give borgere, NGOer og virksomheder bedre og mere ensartet adgang til at 
bruge offentlige data til såvel kommercielle som ikke-kommercielle formål; 

- at skabe rammer for nye former for offentlig-privat samarbejde om 
opgaveløsning samt udvikling og drift af digitale løsninger, bl.a. gennem brug af 
åbne teknologier som open source, åbne standarder og åbne infrastrukturer.  

Borgere, virksomheder, NGOer samt offentlige institutioner og myndigheder på alle 
niveauer inviteres hermed til at give input og idéer til initiativer til den danske OGP-
handlingsplan. Spørgsmål kan rettes til Cathrine Lippert, Digitaliseringsstyrelsen, på 
calip@digst.dk.  

Fristen for afgivelse af høringssvar med input er 29. februar 2012.  

Høringssvar mærket OGP-høring sendes til calip@digst.dk       
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