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Til de parlamentariske lederne på Stortinget

Abelia, Microsoft og Opera
Abelia sendte nylig et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget der de støtter Micosofts
syn på dokumentformater for offentlig informasjon. Abelia ba også stortingspolitikerne
«påvirke statsråd Heidi Grande Røys til å implementere OXML som likestilt standard».

Opera Software er medlem av Abelia. Da vi likevel ikke fikk anledning til påvirke budskapet i
brevet ønsker vi å kommunisere at vi har et annet syn i saken.

Vi mener statsråd Heidi Grande Røys i FAD har tatt en viktig og riktig beslutning om åpne
dokumentstandarder i offentlig sektor. Regjeringen har valgt HTML som primærformat på
internett, og PDF der utseendet må bevares. Dette er pragmatiske valg og brukere vil enkelt
finne programvare som kan lese HTML- og PDF-dokumenter, på alle plattformer og på alle
slags dingser. Videre har regjeringen valgt ODF for dokumenter som skal kunne redigeres av
mottagerne.

Det siste valget har falt Microsoft tungt for brystet. ODF er et format som ikke kontrolleres av
Microsoft og selskapet bruker store ressurser for å promotere sitt eget format (OOXML) som et
alternativ.

Et velkjent argument fra Microsoft er at ett format ikke er nok — man trenger flere for å skape
«konkurranse». Selv vil vi hevde at verdien av en standard er høyere jo flere som kan enes om
den. Når to formater er så like som ODF og OOXML skaper forskjellene bare frustrasjon hos
brukerne.

I Opera har vi lenge sett skadevirkningene av Microsofts syn på standarder. Vi mener Microsoft
bevisst saboterer internett-standarder som alle andre leverandører er enige om. Resultatet er at
de som lager nettsider må kode sidene for Microsofts Internet Explorers mange feil. Gitt
Microsofts markedsdominans fører dette ironisk nok til et konkurransefortrinn for Microsoft.
Opera har kommunisert dette til EU-kommisjonen som nå etterforsker Microsofts oppførsel.

Det er derfor leit å se at Abelia har tatt rollen som Microsofts budbringer i Norge. Vi tror ikke
dokumentstandarder er et område som egner seg for partipolitiske slag, og ber
stortingspolitikerne støtte regjeringens valg av åpne dokumentstandarder.
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