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LOt IT vidga medborgarinflytandet
Regeringens IT-kommission har viktiga uppgifter,
skriver Tomas Ohlin och foresprakar att tekniken
anvands for att starke demokratin.
- Nagonting vi omedelbart kan gora or att satsa
pa medborgarkontor.
nformationssamhallet - hur vi
nu viii beskriva det - ger oss
redskap som kan anvandas i
demokratins tjanst, for att framja
okad insyn och oka inflytandet
for alia .
Persondatorer, kopp lade ti ll
telenatet, ar dagens kontaktdon i
samhallet.
Forvisso kan dessa don anvandas i olika syften. Dear omistliga
som arbetsstationer i industri och
forvaltning. De kan ocksa framja
bade arbetsgruppens mojligheter
och individens u tveckling.
De kan utnyttjas for att forstarka
kunnande och inflytande hos de
grupper som redan har sadant.
Men de kan ocksa anvandas for
bred kunskapsspridning till medborgarna . Det ger underlag till
demokratiskt deltagande i samhallsprocesserna .
Snart star envar av oss i samhallskon takt via nagon sorts enkel persondator eller terminal.
Under tiden kan vi overvaga hur
de demokratiska kontakterna ska
organiseras. TeleGuide blev ingen
svensk version av det franska
Minitel, med terminaler till alla .
Onskemalen om snabb foretagsekonomisk framgang visade sig
har for svara att kombinera med
de langsiktiga tillampningarna. Sa
har det ocksa gatt i flera andra
lander.

I

Vern ska betala
En generell fraga ar vern som ska
betala for sjalva m ediet, for strukturen, for den grundlagggande informationen och for de viktiga
sa mhallsfunktionerna? I Frankrike har olika former av statliga

in tressen mer eller mindre uttryckligt tagit pa sig kostnader,
motiverade a v telena tets betydelse som infrastruktur for manga
olika former av sam hallsu tveckling, sarskilt den industriella .
Nu talas d et m ycket om National Information Infras tructure,
Clintons och Gores sa tsningar pa
en ny infrastruktur av "elektroniska motorvagar" . Men vilka bilar ska kora pa motorvagarna?
Kommer den interaktiva hogskarpe-teven, HTDV, att befinna sig i
forarpanelen och bli nasta sekels
Mini tel?
Det in tressanta med den amerikanska sa tsningen ar a tt ingen har
svar pa de fragorna annu. Anda
sa tsar man sa stort. Den psykologiska effekten ska inte forringas.
Men hur mycket kommunikation
ar rimligt?

Vogar Fin ns redan
Den svenska regeringens informationsteknologiska program ar
en fundamental satsning som u tgar ifran ett annat vagval an det
amerikanska. Detar inte fraga om
fler motorvagar. Tillvaxten ska i
stallet folja foradlin gen, utbyggnaden av tillampningar. Snabba
telenat ar redan pa plats hos oss.
Telia har investerat kraftigt och
nya teleoperatorer tillkommer.
Till 1996 har mycket stora delar
av vart land tillgang till 155 Mb
per sekund. Detar en hog kapaciFil. lie. Tomas Ohlin arbetar med
samhallsutveckling m ed hjalp av
infoma tionsteknologi, bland a nnat
med uppdrag at Nutek ri:ira nde
forskningsplanering.

tet. Lat oss anvanda d en, och vidareutveckla den regionvis.
Nagonting vi omedelbart kan
gora ar att satsa pa kommunikationssystem vid medborgarkontor. Detar stallen dit alla medborgare kan ga, ringa upp eller logga
in till, for att fa och ge information. Det in nebar ett viktigt steg i
riktning mot datorbaserade tjanster hos envar.
Hur borda medborgarkontoren
organ iseras?
Utvecklingen av medborga rkontor rymmer en delikat balansgang. Hur langt viii vi samordna
myndigheternas arbete? En utgangspunkt for denna diskussion
kan vara de forsla g som Statskontoret forde fram forra a ret om
handlaggning vid medborga rkontor. En och samma sa kallade
generalist pa ett medborgarkon tor
skulle hantera en mangd olika
myndighetssystem, vardet tankt.
Denna person skuiie da fa tillgang till mycket stor makt. Ena
ogonblicket skulle kansliga sociala
uppgifter rora nde den enskilde
kunna dyka upp pa skarmen, i
nasta stund skulle boende och ekonomiska forhallanden kunna sta
dar. Vilken handlaggare kan halla
ordning pa skilda sekretess- och
integritetsregler for enoch samma
person i olika tabeller, fran minut
till minut?
De till fragade statliga myndigheterna sade nej tack. De ville inte
ge vidstrackt tillgang till sina databaser, med hanvisning till sekreForts. sid 31
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tess, behorighet och integritetsskydd. De rent statliga arendena,
exempelvis skatter, bostadsbidrag, sjukforsakring, byggnadslov, offentliga jobb, bor klaras i
annan form an via en generalist
med total tillgang till statens ofta
kansliga datalagrade information.

Engagemanget viktigast
Men mycket finns kvar formedborgarkontoren aven utan detta.
Rena hanvisningstjanster anknutna till de stora statliga datasystemen ar naturligtvis viktiga for
manga besokare. Kommunernas
och landstingens manga tjanster
ar ocksa vasentliga, inklusive
konsumentupplysning pa manga
samhallsomraden. Har ar bra datakommunikation erforderlig.
Dessutom finns det kanske viktigaste av alit kvar, mojligheten
for varje medborgare att sjalv deltaga, att ge synpunkter, forma
intressegrupper och engagera sig.
Medborgarkontoren ska inbjuda
till dialog. Det ar brq att Nutek
stoder framtagandet av teknik for
medborgarkontor.

Medborgarkontoren bor bli
platser dit vi kan ga for att ge
synpunkter och fa information,
och for att fa hanvisning och hjalp
i manga arenden- men inte totalomsorg.
Man kan naturligtvis ocksa
tanka sig att anvanda ny teknik
for att klara vissa ansvarsfragor.
Via en bildtelefon skulle envar
kunna ringa upp myndigheter och
fa personlig handlaggning ocksa
i kansliga fragor. Da etableras en
direkt men sluten kontakt mellan
den enskilde och tjanstemannen.
Samlokalisering ar en annan
modell. Olika myndigheter kan
tillhandahalla var sin handlaggare, fOr verksamhet vid separata
arbetsplatser inom samma medborgarkontor. En dyrare losning,
men intressant. Propositionen om
medborgarkontor anknyter direkt
till dessa resonemang.
Man kan ocksa tanka sig att varje
medborgarkontor har en generell
arbetsstation, som kan kopplas till
olika centrala system. Ambule-

rande specialister kan da forflytta
sig mellan de enskilda medborgarkontoren. Pa mandagar klarar
kontoret formedling av jobb, pa
tisdagar skatteavdrag och bygglov, till exempel.
Manga samhallstjanster kan
ocksa tillhandahallas via offentligterminaler och till hemmens persondatorer. Detta ar det stora steget. Det ar dit vi kan sikta om vi
verkligen vill na ut pa bredden.
Det forlangda medborgarkontoret.
Det talas ibland om att underhallning i nya former ska bara
fram en expansion av fiberkabel
till alla hem. Pa vara breddgrader
behover resonemanget kompletteras. Samhallsorienterade informationstjanster ar kanske inte alltid lika haftigt forpackade, i virvlande virtuella skepnader. Men
de representerar en fundamental
verklighet, som garna kan formedlas via fiber.
Tomas Ohlin

