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Hur informerar kommunen om sitt 2000-arbete?
Alltfler personer i vårt samhälle arbetar med att försöka förhindra att
allvarliga störningar uppkommer i samband med millennieskiftet. I alla
samhällssektorer finns problem att åtgärda. Svenska Kommunförbundets
senaste enkät visar att alla kommuner arbetar med ett omställningsarbete men
att man kommit olika långt i olika verksamheter.
Vår bedömning är att tempot i omställningsarbetet måste öka. Tiden är knapp
om man ska hinna testa och dessutom eventuellt byta ut system. Fortfarande
är dock osäkerheten mycket stor över på vilket sätt problemen kommer att
visa sig. Kommunledningen har ansvaret för att omställningsarbetet blir
genomfört.
Parallellt med detta måste man se över bemanningsplaner,
beredskapsorganisation etc för att en hög beredskap ska finnas för olika
sorters scenarier.
Vi har också fått signaler om att det finns stor efterfrågan vad gäller
informationsplanering inför 2000-omställningen. Därför kommer Svenska
Kommunförbundet att ta fram ett ramprogram för informationsplanering
tillsammans med Styrelsen för psykologiskt försvar och som vi i samarbete
med länsförbunden kommer att anordna konferenser kring.
Vidare finns nu ett nätverk för samordning i informationsfrågor mellan
2000-delegationen, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet,
Industriförbundet, Företagarnas Riksorganisation, Statskontoret, Styrelsen för
psykologiskt försvar samt Överstyrelsen för civil beredskap. Vår förhoppning
är att vi genom detta nätverk också ska komma fram till en ordning där vi ska
kunna ange ett informationsansvar för respektive organisation/myndighet
vad gäller svar på frågor från allmänheten.
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IT-kommissionen har tillsammans med Statskontoret och
Industriförbundet tagit fram ett grönt ”Säker 2000” och ett gult
”Status 2000” märke. Idag är det 2000-delegationen som är
ansvarig, se www.2000-delegationen.gov.se.
Det gula märket är avsett att ge en statusrapport över hur man
som organisation arbetar med 2000-omställningen. Man
använder det gula märket genom att svara på 14 frågor. Detta
ska ge en bild av att man är medveten om problemet och att
man systematiskt arbetar med sitt omställningsarbete.
Vi menar att användandet av det gula märket är ett sätt att signalera till
omvärlden att man är medveten om problemet och att man arbetar aktivt med
det. Svenska Kommunförbundet vill därför uppmana kommunerna att
använda märket.
Regeringen har även påbjudit alla statliga verk och myndigheter att använda
det gula märket. Industriförbundet har på samma sätt rekommenderat alla
sina medlemsföretag att göra detsamma.
Flera kommuner använder redan ”Status 2000”-märket på sin förstasida på
Internet. Se exempelvis hemsidan för Örebro, www.orebro.se, Sundbyberg,
www.sundbyberg.se och Karlskoga, www.karlskoga.se.
Många vänder sig till oss med frågor om vad kommunerna gör och hur långt
de har kommit. För att minska antalet enkäter och för att förbättra
samordningen, har vi tagit på oss uppgiften att ge lägesrapporter från
kommunernas 2000-omställning. Istället för en traditionell pappersenkät
använder vi istället en enkät som ligger på våra webbsidor. Kommunerna ska
där varannan månad gå in och registrera den progression som sker.
Man kan även där gå in och jämföra sin egen kommuns status mot
genomsnittet i länet eller riket.
Vi hoppas även att vi med vår öppna enkät ska kunna minska övrigt
enkätinsamlande från andra organisationer och myndigheter.
Det kommer fortfarande rapporter om att IT-leverantörer har levererat
utrustning som ej klarar omställningen från 1999 till 2000. Det är därför viktigt
att i sina inköp av elektronik av något slag kräva att produkterna klarar
2000-skiftet. Vi vill därför även peka på det ”Säker 2000”-märket som
framtagits.
Till det gröna märket finns en definition framtagen som
förklarar vad 2000-säker innebär. Från leverantörernas sida har
det funnits ett visst motstånd mot att använda det gröna
märket. Därför är det viktigt att kunderna sätter ett tryck
bakom. I Statskontorets senaste datorupphandling använder
leverantörerna ”Säker 2000”-definitionen.
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Det finns därför nu all anledning för kommunerna att i upphandling kräva att
leverantörerna ställer sig bakom detta ”Säker 2000”-märke.
Det bästa sättet att i dag hämta aktuell information om 2000-omställningen är
att besöka Svenska Kommunförbundets 2000-sida www.svekom.se/ar2000
samt 2000-delegationens hemsida www.2000-delegationen.gov.se.
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