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Central planering eller
mitnga enskilda initiativ?
Socialdemokraterna har en
mer centralstyrande attityd till
informationsteknologi an regeringens IT-kommission, skriver
Tomas Ohlin.
egreppet "en dator per skolelev" ar en
inriktning som diskuterats mycket
den senaste tiden. A vsikten ar art
bred tillgang till databaser och nya
sorters laromedel ska finnas i skolan nar de
behovs. Man syftar pa "tillgi'mg till erforderlig
datakraft for varje elev". Tankama i derta ar
viktiga for bade bam och vuxna nar vi nu tar
steget in i kunskapssamhallet, eller IT-samhallet.
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Finns det en gemensam politisk syn padenna och pa andra IT-fragor?
Regeringens IT-kommission har nyligen
presenterat sin forsta rapport, dar ert antal
principiella riktlinjer presenteras. Vid ert antal
tillfallen under den senaste tiden har dessutom den socialdemokratiske talesmannen i
naringspolitiska fragor Anders Sundstrom
presenterat vad han anser b0!" goras p?. IT-omradet. Tillfalle till analys finns alltsa.
Anne Wibble foreslog hasten 1993 en okad
samhallelig uppmarksamhet pa IT-fragoma,
och regeringen inledde darefter en samlad
planering av vad som sedan blev IT-kommissionen. Socialdemokratema kom rued ert liknande organisatoriskt forslag nagra manader
efter.
Nu har alltsa konkreta forslag framkommit.
Fran bada hall betonas art en satsning pa
breddutbildning utgor en fundamental grund
for utvecklingen. JT ska komma alia till del,
bade i skolan och i arbetslivet. I skolan ska
flickor sarskilt stimuleras art anvanda datorer.
Inforande av datateknik ska inte bli ert projekt
for nagra ta. Det kraver sarskilda satsningar
pa olika grupper som inte har lika goda mojligheter som andra.
De lokala infallsvinklama betonas. Kommuner ska ta fram planer for art f6rbartra IT-

anvandningen i skoloma. Datakraft ska anvandas som ert naturligt hjalpmedel i varje
skolamne. Fortbildning av liirare ar viktigt.
Distansutbildningen bor oka kraftigt, och
forskning om IT-anviindning bor prioriteras.
Det finns olika syn pa tempot vad galler art
forse skoloma med datakraft, men knappast
om huvudinriktningen.

• IT-kommissionen betonar sysselsartningslaget mycket tydligt. Mojlighetema art med
forbartrad IT-anvandning underlarta effektivisering och forbartrad konkurrenskraft for
foretagen Jagger grunden fOr alia de nya jobb
som maste skapas. For art detta ska kunna ske
maste foretagamas villkor forbartras. Anders
Sundstrom talar i sina uttalanden perifert om
foretagamas villkor.
• De kommunala skolplanema ska enligt Anders Sundstrom ta upp datoranskaffning. Det
ska uppifran bestammas vilka datorer som
skoloma ska anskaffa. Tanker sig Anders
Sundstrom art nya Compisprojekt ska lanseras? Det gick inte sa bra forra gangen. Har
menar IT -kommissionen art skoloma bast
sjalva kan bedoma laget, och art det utover
standarder inte behovs nagra centrala kopdirektiv.

Skribenten fragar sig om det finns en gemensam
politisk syn pa IT·fragor.

Ert annat omrade som morts av bred forstiielse ar lagstiftningen. En grundlig rartslig
oversyn bor goras, sa art otidsenliga !agar inte
bromsar utvecklingen.
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Gemensamt intresse finns ocksa for ert
handlingsprogram for art mojliggora en fornyelse och effektivisering av den offentliga
forvaltningen. De offentliga huvudorganens
handlingar ska goras lartare tillgangliga, via
medborgarkontor och fran persondatorer i
bostadema. Bartre kommunal kontakt Jagger
en grund for ert fordjupat och mer aktivt demokratiskt deltagande fran medborgama.
Det finns dock ert antal skillnader mellan
det som fors fram av IT-kommissionen och
Anders Sundstroms atgardsforslag. Nagra exempel:

• Anders Sundstrom resonerar nastan inte
ails om en utveckling dar konkurrens spelar en
viktig roll. Ert exempel: Telia ska enligt den
socialdemokratiska politiken "anvandas aktivt" bland annat for vidare utbyggnad av infrastrukturen. Man tanker sig tydligen for
detta statliga foretag politiskt bestamda investeringar i nya nat, och darmed politiskt
bestamda teletaxor.
IT-kommissionen menar art den tavlan
mellan konkurrerande teleoperatorer som var
telelag mojliggor, driver fram ert effektivt utbud av telekommunikation. Effektiviteten i
konkurrensen bor framjas. Och det ar enligt
IT-kommissionen foretagen sjalva som ska
farta besluten om art utveckla nya kvalificerade tjanster och skapa de nya jobben.
Den "aktivare naringspolitik" pa IT-omradet som annonseras fran socialdemokratin
skiljer sig uppenbarligen fran IT-kommissionens forslag. Det sociala medvetandet ar viktigt pa manga sart. Men vad galler ansvaret
for utvecklingen sa stalls den centrala planeringen emot de manga enskilda initiativen.
TOMAS OHLIN
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