
Rapport fra Open Legislative Data Conference i Paris 6.-7.juli 2012 
 
Open Legislative Data konferansen ble avholdt i Paris 6.-7.juli i regi av The Law Factory, et fransk 
samarbeidsprosjekt mellom hackerne i Regards Citoyens og akademikere ved Sciences Po. The Law 
Factory hadde som formål å samle akademikere, hackere, designere og ikke minst parliamentary 
monitory organisations (PMOs) som Holder de ord fra forskjellige land for å utveksle erfaringer og 
fremme samarbeid. 
 
Holder de ords målsetning med å delta på konferansen var å opprette kontakt med liknende initiativ i 
andre land, og få innspill til utviklingen av organisasjonen og nettsiden. Takket være støtte fra NUUG 
Foundation og konferansen selv, fikk seks representanter fra forskjellige ansvarsområder i Holder de ord 
anledning til å delta på konferansen. Støtten gikk til flybilletter, reise til-fra flyplass, t-bane til-fra 
konferanselokaler og leie av leilighet, mens øvrige kostnader ved reisen ble dekket av deltakerne selv. 
 

	  
Ingrid	  og	  Kristofer	  presenterer	  Holder	  de	  ord	  på	  sesjonen	  ”Parliamentary	  Monitoring”. 

Programmet og deltakerne på konferansen var svært relevant i forhold til Holder de ords arbeid, og 
viktige kontakter er knyttet og erfaringer utvekslet på de forskjellige arbeidsområdene innenfor 
organisasjonen. Gjennom samtaler med aktører som Sunlight Foundation (USA), Open Knowledge 
Foundation, ParliamentWatch (Tyskland), NDI (USA), Kansan muisti (Finland), Openpolis (Italia), 
Transparency International Litauen og MySociety (UK), fikk vi innspill på tekniske løsninger, design og 
brukervennlighet, metodiske problemstillinger, finansiering og samarbeid om gjenbruk av løsninger på 
tvers av landegrenser.  
 
Vi ble invitert til å holde et innlegg på konferansen om våre erfaringer så langt i Norge, med et spesielt 
fokus på hvordan avstemninger kan fremstilles på en enklere måte. Presentasjonen, holdt av Ingrid Oline 
Skeide Ødegaard og Kristofer Rees, ble vel mottatt og førte til mange gode innspill og samtaler. 
Innspillene var relatert til overordnede, felles problemstillinger for alle som jobber med policy-modeller 
og måter å presentere og gruppere parlamentsdata, samt mer landspesifikke problemstillinger. I tillegg 
ga flere av de andre presentasjonene på konferansen ideer til hvordan vi kan utvikle denne modellen, 
blant annet i forhold til vekting av voteringer og brukervennlighet.  
 

	  
Mini-‐workshop	  med	  Holder	  de	  ord	  og	  Tom	  Steinberg	  fra	  MySociety. 

 



Direktøren for MySociety, Tom Steinberg, ga oss i tillegg gode råd og drahjelp i en egen mini-workshop 
etter at det offisielle programmet var slutt. Han poengterte viktigheten av å ha fokuset på brukeren og 
formidle budskapet på enklest mulig måte – noe som er viktig for løsninger innen design, men også for 
arbeidet innen metodikk. Innen design hadde representantene fra portugisiske demo.cratica.org mange 
viktige poenger når det kommer til fokus på funksjonalitet.  
 
Gjenbruk av tekniske og metodiske løsninger på tvers av landegrenser var et viktig tema på konferansen 
og som mange var opptatt av. Det var bred enighet om at her er det svært mye å gå på i forhold til økt 
samarbeid. Siden politiske systemer varierer fra land til land, ble det samtidig klart at veien videre går 
gjennom å utveksle moduler, heller enn komplette nettsider. Diskusjonene i Paris ga oss bedre oversikt 
over løsningene som allerede er utarbeidet av andre PMOs, og vi fikk flere konkrete innspill på moduler 
vi kan tenke oss å bruke i Norge, og dette er et arbeid vi ønsker å bidra til i tiden fremover.  
 
En stor gruppe av konferansens deltakere hadde teknisk bakgrunn og Holder de ords representanter 
hadde mange og gode diskusjoner med disse. Vi kan spesielt trekke frem representantene fra finske 
Kansan muisti. På tross av at vi bygger våre nettsider på forskjellige plattformer (Ruby/Rails vs 
Phython/Django), har vi mye til felles på den konseptuelle modellen og vi har mye å lære av hverandre 
om hvordan vi best kan løse flere problemstillinger. Kansan muisti var også veldig interessert i 
mulighetene for å bruke noen av våre front-end løsninger. Vi tror dette blir et spennende og lærerikt 
samarbeid hvor vi kan hjelpe hverandre for å få best mulige løsninger! 
 
Aktørene på konferansen representerte et stort spekter når det gjaldt den økonomiske situasjonen til 
organisasjonene, helt fra de som kun er basert på frivillighet til de med store sponsorer bak seg.  
Selv om hovedinntrykket er at det ofte er vanskelig å få finansiert PMOs, har alle organisasjonene funnet 
løsninger som gjør dem levedyktige i mer eller mindre grad. På konferansens siste dag var deltakerne 
samlet for uformelle samtaler om utvalgte temaer, og Holder de ord tok da initiativ til en samtalegruppe 
om finansiering av PMOs. Dette var veldig lærerikt, og spesielt ParliamentWatch og MySociety forklarte 
utdypende om deres finansieringsmodeller.  
 
Mange av kontaktene vi har knyttet på konferansen vil vi samarbeide med i tiden fremover, og allerede i 
september under Open Knowledge Festival i Helsinki vil det anledning for å møtes igjen. Vi ser også på 
mulighetene for å arrangere en felles hackathon i Oslo senere i høst. 

Presentasjonene og annen informasjon fra konferansen er lagt ut på 
http://www.lafabriquedelaloi.fr/OLDP/. 

 
Tusen takk til NUUG Foundation og The Law Factory som gjorde det mulig for oss å delta på 
konferansen - det har gitt oss mye inspirasjon og gode ideer til det videre arbeidet med 
Holder de ord. 

 


