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FORO ERREGULARRA: GOBERNANTZA EREDURAKO PROPOSAMENA 

Foro Erregularra osatzen duten pertsonek 

batera aukeratzen dute eskumen alorra,  

kideak hautatzeko prozesua 

eta gobernantza prozesua. 

 

Horrek esan nahi du batera erabakiko dituztela honako hauek:  

 zenbatean behin egingo diren bilerak 

 agenda definitzeko ardura nork izango duen 

 nola hartuko diren erabakiak 

 nola kudeatu gatazkak 

 nola hartu ohar ofizialak 

 nork hartuko dituen erabakiak 

 

Gai hauek guztiak Gobernu Irekirako Aliantzaren dokumentuetan1 daude azalduta.  

Batera erabakitzen dutena Gobernu Irekirako Aliantzaren 

Euskadiko web-orrian argitaratuko da. 

 

Zer da Foro Erregularra? 

Foro Erregularra da espazio bat 

non euskal administrazio publikoek eta herritarrek 

parte hartzen duten eta lankidetzan aritzen diren: 

elkarteak, entitateak eta gizabanakoak. 

 

Foroan parte hartzen duten pertsonek 

Euskadin gobernu irekia bultzatzeko ekintza-plana sortu eta landuko dute. 

 

Nork osatzen du Foro Erregularra? 

Foro Erregularra modu paritarioan osatu da. 

Hau da, administrazioetako ordezkarien kopurua 

eta herritarren ordezkarien kopurua bera da. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_POC-Manual_2017_ES.pdf 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Diseno-y-Administracion-Foros-Multisectoriales.pdf 

Comentario [N1]: Bilera mota 
horretan, pertsonek intereseko gai bati 
buruz hitz egiten dute; kasu honetan, 
planari buruz. 

Comentario [L2]: Norbaitek gai bati 
buruzko eskumena badu, proiektu bat 
egiteko eta kudeatzeko ardura izan dezake. 

Comentario [N3]: Gobernatzeko modu 
berria da, eraginkortasunean, kalitatean 
eta herritarren asebetetzean oinarrituta. 

Comentario [N4]: Nazioarteko 
erakunde bat da. 70tik gora herrialdek 
parte hartzen dute, eta haien helburua da 
gobernu irekiagoak eta arduratsuagoak 
bultzatzea; zuzeneko harremana dute 
herritarrekin. 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_POC-Manual_2017_ES.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Diseno-y-Administracion-Foros-Multisectoriales.pdf
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EAEko administrazioetako ordezkariak: 

  

 

 

Herritarren ordezkariak: 

 

ERAKUNDEA Titularra Ordezkoa 

Mestiza elkartea Ana Molina  

Bilboko Emakumeen 
Kontseilua 

Maria Aranzazu Otaolea  

Gasteizko kontzejuek Miren Fernandez de Landa  

Kontsultorea Alberto Ortiz de Zarate  

Euskadiko Gazteriaren 
Kontseilua 

Maialen Olabe  

Innobasque-Berrikuntzaren 
Euskal Agentzia 

Gotzon Bernaola Goizalde Atxutegi 

Osoigo Eneko Agirre  

ERAKUNDEA TITULARRA ORDEZKOA 

Eusko Jaurlaritza Luis Petrikorena 
Gobernu Irekiko zuzendaria. 

Javier Bikandi 
Herritarrak hartzeko eta 
administrazioa berritzeko eta 
hobetzeko zuzendaria 

Arabako Foru Aldundia Nekane Zeberio 
Diputatu nagusiaren 
Kabineteko zuzendaria 

César Rodríguez 
Gardentasun eta 
Partaidetzako teknikaria 

Bizkaiko Foru Aldundia Maitane Leizaola 
Behatokiko zuzendari nagusia 

Nerea Martiartu 
Gobernamendu Onerako eta 
Gardentasunerako zuzendari 
nagusia 

Gipuzkoako Foru Aldundia Joseba Muxika 
Herritarren Partaidetzarako 
zuzendaria 

Goizeder Manotas 
Modernizazioaren, Zerbitzuen 
eta Informazioaren 
Gizarterako Sistemen 
zuzendaria 

Bilboko Udala Gotzone Zaldunbide 
Herritarrentzako Arreta, 
Partaidetza eta Barrutien 
Saileko zinegotzi ordezkaria  
 

Amagoia Ibarrondo 
Kalitate eta Ebaluazio 
Kabineteko zuzendaria 

Donostiako Udala Edorta Azpiazu Laboa 
Lehendakaritzako zuzendaria 

Mikel Esnal Arrizabaga 
Lehendakaritza Zuzendaritzari 
Laguntzeko Unitateko burua  
 

Gasteizko Udala Vale Tena 
Aholkularia 

Blanca Guinea 
Alkatetzako zuzendari nagusia 

Eudel Roberto Cañon 
Eudeleko antolaketako burua 

 Comentario [N5]: Euskadiko herri eta 
hirien elkartea, herri zein hirien interesak 
defendatzen eta ordezkatzen dituena. 



 

3 

 

Sareen Sarea Mikel Barturen  

 

 

 

Foro Erregularra osatzen duten herritarrek 

EAEko herritarren sentsibilitate eta ikuspuntu ezberdinak 

ordezkatzen dituzte.  

 

Honela hautatu ziren herritarren ordezkariak: 

1. parte hartzeko gonbitea jaso zuten 

2. informazioa eman zitzaien 

3. aurkeztu zirenek, euren artean hautatu zituzten ordezkariak 

 

Non dago?  

Foro Erregularra Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantzan dago sartuta. 

Foro Erregularrak Talde Sustatzailearekin lan egiten du. 

Honako hauek osatzen dute taldea:  

 Eusko Jaurlaritzak 

 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiek 

 Vitoria-Gasteiz, Donostia eta Bilboko Udalek 

 Innobasque-Berrikuntzaren Euskal Agentziak 

 

Foro Erregularra Euskadiko edozein tokitan bilduko da. 

Euskal erakundeek bilerak egiteko tokiak eskainiko dituzte. 

 

Zer egiten du Foro Erregularrak?  

Foro Erregularrak lagundu egingo du Euskadin gobernu irekia sustatzeko 2018, 2019 eta 

2020rako Ekintza Plana sortzen. 

 

Plana sortzeko, hauek egingo dituzte: 

 erronkak aztertu eta identifikatu 

 Ekintza Planaren konpromisoetarako lehentasunak identifikatu 

 2018-202O Planari buruz erabakiak hartu: prozesua, helburuak, adierazleak... 

 Plana nola abiarazi aztertu 

 eta konpromisoei buruzko hobekuntzak proposatu 

 Planean bildutako konpromisoak betetzen diren ebaluatu 

 2020, 2021 eta 2022rako hurrengo Plana planifikatzen lagundu 

 aholkuak eta proposamenak jaso hauen inguruan: 

o lehenengo Plana nola egin 

o martxan jartzeko betekizunak 

o konpromisoak betetzen diren ebaluatu 

 Foro Irekiarekin eta beste taldeekin lan egin 

 Gobernu Irekirako Aliantzan:  

Comentario [N6]: Talde hori osatzen 
dute Gobernu Irekiaren aldeko Euskadiren 
Ekintza Planean lan egiten duten 
erakundeek. Hauek dira: Eusko Jaurlaritza, 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-
aldundiak eta Bilbo, Donostia eta Vitoria-
Gasteizko udalak. 
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bilerak, kontsultak, azterlanak... 

 elkarlanean egiten dituzten jarduerei buruzko informazioa eman 

 

Zeintzuk dira Foro Erregularraren balioak eta printzipioak? 

 Zuzentasuna: zintzotasunez lan egitea eta interes pertsonalen aurrean interes 

publikoak lehenestea. 

 Gardentasuna eta kontuak ematea: administrazioek azaldu dezatela zer egiten 

duten, ezer ezkutatu gabe, eta ondo bete ditzatela beren eginkizunak. 

 Lidergoa eta eredugarritasuna: helburu bat lortzeko nola lan egin behar den 

erakusteko eredu izatea.  

 Guztien onuraren alde modu inpartzialean jardutea: zerbaiten alde edo kontra azaldu 

gabe, tratu-berdintasuna bermatzea. 

 Berrikuntza publikoa: gai publikoetan berrikuntzak sartzen dituzten aldaketak. 

 Etengabeko ikaskuntza eta hobekuntza. 

 

Nola funtzionatzen du Foro Erregularrak? 

Zer gertatzen da Foro Erregularreko kide batek parte hartzeari uzten badio? 

Euskal administrazioetako baten ordezkaria den 

pertsona batek parte hartzeari uzten badio, 

administrazio horrek beste ordezkari bat izendatu beharko du. 

 

Herritarren ordezkaria den pertsona batek 

parte hartzeari uzten badio, Foroko herritarren gainerako ordezkariek 

beste pertsona bat proposatu beharko dute. 

 

Nor da Foro Erregularraren buru? 

Foro Erregularraren Lehendakaritzan Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bat 

eta herritarren ordezkari bat egongo dira. 

 

Horietako bat gaixorik badago 

edo bertaratu ez bada, 

Foroak beste pertsona bat izendatuko du bileraren buru izateko. 

Falta dena administrazioko ordezkaria bada, 

izendatuko duten beste pertsona ere administraziokoa izan beharko da. 

Falta dena herritarren ordezkaria bada, 

izendatuko duten beste pertsona ere herritarren ordezkaritzakoa izan beharko da. 

 

Foroaren Lehendakaritzak edo gainerako pertsonek ere,  

bileretan adituak parte hartzeko eska dezakete. 

Parte hartuko duten adituek beren iritzia emango dute 

Foroko kideak ados jartzen ez diren gaietan. 

Comentario [L7]: Pertsona guztien 
ezagutzak, materialak eta ideiak partekatuz 
jardutea helburu bat lortzeko. 
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Zenbatean behin bilduko da Foro Erregularra? 

Foro Erregularra gutxienez hilean behin bilduko da 

2018-2020ko Ekintza Plana lantzen ari diren bitartean. 

Hiru hilerik behin bilduko da 

plana martxan jarri eta aztertzen den bitartean. 

 

Foroaren Lehendakaritzak eskatzen badu 

edota Foroa osatzen duten pertsonen gutxienez heren batek 

eskatzen badu ere bilduko da. 

 

Zer egingo da bilerak praktikoak izan daitezen? 

 Bilerak modu praktikoan eta elkarlanean antolatuko dira. 

 Foroa osatzen duten pertsonek 

 aldez aurretik izango dute bilerei buruzko informazioa, 

 aztertu ahal izateko eta kanpoko eragileekin 

 kontsultatu ahal izateko. 

 Foroari buruzko dokumentuak modu irekian kontsultatu eta partekatu 

 ahal izango dira komunikazio-plataforma batean. 

 Etorri berriei beharrezkoa den informazio guztia emango zaie. 

 Idazkaritza tekniko bat egongo da eta hauek osatuko dute:  

o Erakundeetako arduradun teknikoak 

o Innobasque proiektuko arduradunak 

 

Idazkaritza teknikoaren lana izango da: 

 lan teknikoa koordinatu eta dokumentuak kudeatu 

 lan-bileretan idazkari izan 

 Foro Erregularreko kideei lagundu eta bitartekari izan 

 

Talde Sustatzaileak izendatuko du erakundeetako arduradun teknikoa. 

 

Nork egiten du Foro Erregularraren bileretarako deia? 

Foroaren Lehendakaritzak egiten du bileretarako deia, 

 bost egun lehenago gutxienez. 

Lehendakaritzak presako bilerarako deia ere egin dezake. 

Gutxienez 24 ordu lehenago egin behar du. 

 

 

 

Comentario [L8]: Sistema informatiko 
bat da. Bertan biltzen dira dokumentu 
guztiak jendeak ikusi ahal izateko. 
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Nola osatzen dira Foroaren bilerak? 

Bilerak egiteko, gutxienez honako hauek bertaratu behar dira: 

 lehendakarietako bat 

 edota haien ordezkoetako bat 

 idazkarietako bat 

 edota haien ordezkoetako bat 

 herritarren eta erakundeen ordezkarien erdia  

 

Zer hizkuntza erabiliko da? 

Bileretan bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira: euskara eta gaztelania. 

Dokumentu ofizialak bi hizkuntzetan egongo dira. 

 

Nola hartuko dira erabakiak? 

Erabakiak aho batez hartuko dira. 

Horrek esan nahi du 

Foro Erregularra osatzen duten pertsona guztiak 

ados egon behar dutela erabakiarekin. 

 

Ezohiko kasuetan, 

eta gutxienez kideen erdiek eskatzen dutenean, 

gehiengo osoz hartuko dira erabakiak. 

Horrek esan nahi du  

eman diren boto guztien erdia baino gehiago 

behar direla erabakia hartzeko. 

 

Zer gastu ordainduko da? 

Foro Erregularra osatzen duten pertsonek 

ez dute dirurik jasoko lan horregatik. 

Bileretara joateak eragindako gastuak ordainduko zaizkie. 

Gastu horiek justifikatu egin beharko dira. 

 

Hori guztia, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei 

buruzko arauan dago azalduta. 

 

 

 

 

 

 


