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Samhallsinformation och medborgarinflytande
Pa sju minuter hinner man inte vara heWickande deskriptiv. Jag
vill darfor betrakta samhallstillampningar i ett systemperspektiv.
Vi har skapat datorer och telesystem for att kunna avbilda vart
samhalle sa att vi kan paverka det, forandra det till det battre. Nara
nog alla delar och aspekter av detta samhalle kan avbildas genom
att ta denna form av teknik i bruk. Detar sarskilt flexibilitet och
anpassbarhet som kannetecknar moderna IT-tillampningssystem.
Vara programmeringssprak ar i forsta hand konstruerade for att
mojliggora denna anpassbarhet.
Vi valjer att avbilda sadana delar av vart liv dar denna okade
anpassbarhet ar till fromma och gladje for var tillvaro. Vi avbildar
viktiga delar av var tillvaro, sa att vi kan forsta dem, och forbattra.
Vad ar viktigt? Det ar inte rimligt att mata detta endimensionellt,
kvantitativt. TeleGuide-projektet avslutades for att man inte sag
lonsamhet ian tal minuter som anvandarna korde systemet. Den
malsattningen var felformulerad. Endimensionella system ar alltid
svaranpassbara. Minitel fortsattes trots att systemet 1985 var nara
breakdown pa grund av otillrackling anvandning, och trots att
France Telecom inte ens efter tio ar ( ungefar 1993) kunde visa _pa
foretagsekonomisk lonsamhet. Man fortsatte for att detta system
visat sig viktigt for manga fransman och fransyskor, viktigt i flera
dimensioner, sarskilt da vad galler kontaktskapande.
Internet ar inte endimensionellt. Det avbildar och underlattar vara
liv pa ett mangfacetterat satt. Darfor kommer det att leva vidare.
Vara liv rymmer gladje och sorg. Arbete, fritid, karlek och kamp.
Vi kan inte mata framgang och lycka i antal poletter i en automat,
inte ens i bubblor i vara kreditkortsminnen.
Vart samhalle, med alia dess institutioner, utfor vad vi vill att det
ska utfora. Vi vill ha utbildning, arbetsmojligheter, service, underhallning. Och vi vill ha frihet och demokrati, i en anda av mansklig
kon takt. Darfor skapar vi modeller for dessa ting pa naten.

sid 2
Men vara samhallstjanster pa naten kommer aldrig att bli foretagsekonomiskt lonsamma. De blir lonsamma i ett storre perspektiv.
Vi bar nu i Sverige kommit fram till en grundmodell for
samhallsinformation pa natet. Toppledarforums Internet-projekt
vantas den 11 juni fa godkant for sin rapport om
samhallsinformation fran myndigheter, kommuner och landsting.
Det ar en viktig rapport. Det forsta steget i riktning at verkligt okad
tillganglighet for gemensam offentlig service.
Nasta steg blir att skapa metoder och redskap for att hitta ratt ide
enorma databasema. Detar en utmaning lika stor som att bygga
databaserna sjalva.
Har kan SamhallsGuiden pa natet spela en viktig roll. SamhallsGuiden i dagens bokliknande skepnad, och som morgondagens
SamhallsAgent som foreslar, inte bara slar upp.
De manga medborgarkontor som hailer pa att byggas upp ute i
kommunerna far nu successivt sina elektroniska motsvarigheter.
InfoSond i Stock.'lolms Stad ar begynnelsen till ett sadan t system.
Pa liknande satt komrner san1hallsservicen att byggas ut pa manga
hall. Det blir fraga om att formedla tjanster och inte bara att
tillhandahalla information.
Samhallsservice tillhandahalls pa medborgarnas villkor. Men
medborgarna onskar att kunna paverka, inte bara bestalla fram ett
forbestamt utbud. Darfor ar dialogen mellan medborgarna och
samhallsinstitutionerna fundamental. Har befinner vi oss i borjan
av en intensiv utveckling.
Genom att vi satsar pa nat som nar alia medborgare, far demokratin
en spannande chans. Vi behover antagligen bygga ut speciella
nattjanster for speciella grupper medborgare for att verkligen na
ut. Geografiskt och socialt speciella grupper behover sarskilt stod.
Vart representativa demokratiska system kan goras mer
representativt genom att vi mojliggor battre kontakt mellan valjare
och de folkvalda. Mot din riksdagsman via interaktiv video! Men de
folkvalda kan ocksa fa medborgarhjalp med att satta agendan, att
valja fragor att ta upp. Och vi kan ha lokala brevlador dar olika
grupper tillfragas om prioriteter.

sid 3
I de lokala besluten kommer medborgardeltagandet att kunna
goras mer direkt, centrala och overgripande fragor lampar sig inte
for mer direkt inflytande.
Inget knapptryckarsamhalle, med andra ord, men ett deltagande
samhalle!
Detar kanske inte lika haftigt med arbetsformedling, konsumentupplysning, kontakter med kassan, senaste stadsplanebeslut i
kommunen m m som CNN pa kvallarna och MTV pa natterna. Eller
kanske SVT i ny skepnad. Men manga manniskor kommer att
gladja sig at interaktiv samhallsservice via Internet. Man kommer
att kora tjansterna sparsamt, men de ganger man gor det kommer
att vara viktiga for mannskoma. Lika viktiga som underhallning
och nyhetsformedling via TV och radio.
Och de lokala enkaterna kommer att bli alit intressantare. Detar
all tid spannande att kanna att man ar en del av, att deltaga. Vi
medborgare kommer att se fram emot de tillfallen da vi kan
deltaga i den politiska dialogen.
Narda? Inte om tio eller tjugo ar. Snart, mycket snart.
Demokrati ar inte lonsam. Men jag tror till och med att vi skulle fa
politisk majoritet for att oka skatten for att kunna betala ett battre
inflytande for alia. Avgiftsfri tillgang till Rixlex ar en bra start. Men
definitionsfragorna ar svara. Tillgang till grundlaggande
samhallsdata utan kostnad ar tilltalande. Men vi behover ocksa den
manskliga expertisen, i form av betalda job b. Samhallsradgivare
kan bli ett viktigt bidrag till utmaningen kring de nya job ben.

