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2000-skiftetIT-problem införhearingIT-kommissionens om

Förord

1996 hearing med rubriken:decemberarrangerade den 18IT-kommissionen en
sekelskiftet"informationssystemen klara"Kommer att

mindre allvar-bli ellersekelskiftesväxlingenBakgrunden vägärär att ettatt mer
organisationerinformationssystem i företag,olikaför driftsäkerhetenproblemligt av

mångai datorerofullständig datumhanteringdettamyndigheteroch a av enp g-
verksamhet, iinternt inomingången gäller inte baratill 2000. Det ävenvid utanen
inte problemen ii omvärlden. Ominformationssystemmed andrarelationen syste-

såvälsvåröverblickbara föruppstå effektersekelskiftet, kan detundanröjs föremen
enskilda människor.organisationer som

hearingenSyftet med attvar

pågåroch vilket arbeteomfattningproblemetsallsidig kunskapskaffa somom0
problemetnäringsliv för lösaochoffentlig sektordelarinom olika attav

problemetmedvetenhetenoch ökaskapa om0
vilketharidentifiera ansvarsomvem0

behov stödidentifieraåtgärdsprogram,utvecklaförunderlagskapa tettatt avex0
samhällsinformation.behovoch av

Frågor belystes varsom

2000-övergången problemVarför är ett0
RiskerberördaVilka är0

detoch vad kostarVad behöver göras0
konfliktermöjligafallgropar,Hinder,med lösningensker arbetetHur0

göraregeringen behövaVad kan0
Öppnar IT-användningenförnyelse inommöjligheter försig nya0

för kunnafå aktuellt underlaghearingen velatIT-kommissionen har attett gegenom
2000-frågan.hanterapolitik förlämpligtill regeringenrekommendationer attom

olika myndig-förinbjudna20medverkadehearingenI representantersammantaget
rättsområdet.revision ochfinansmarknad,förtalesmanföretagochheter större samt

framgår i dennabilagafullständigaDet rapport.programmet av

konsulten BG WennerstenuppdragIT-kommissionensanordnadesHearingen av
Utfrågare hearingenundersammanställt dennadärefterharoch han rapport. var

Söderberg.Karl-AkeAhrnell ochBritt-Mariekonsulterna

ijanuari 1997Stockholm

Ann-Marie Nilsson
IT-kommissionenkanslichef,
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Inledning

Ann-Marie Nilsson, IT-kommissionen

Uppmärksamheten kring förväntade IT-problem kring millenniumskiftetUppenbart har ökat
finns problem fråganmycket under hösten 1996 den har Ökat tillräckligt. Fortfarandeär om-Ååsikternasvajar kraftigt. sidan finns och föraning annal-storena en oro en om en

Åkande katastrof. andra fårsidan uppfattningen läget under kontroll ochärattman
finnsdet ingen anledning till allt planmässig verksamhetäratt utanoro, en som

gåkommer alldeles utmärkt.att

hur det egentligenMen ställt Vem har rätt Har de uttalar sig denär kun-rättasom
Är såskapen det del kanske underlåter berätta hur illa det ställtatt äratten om
påberoende konkurrensskäl och annat När jag talar med företrädare för olika or-

får någotganisationer i förtroende, jag oroande bild. Här finns uppenbarten pro-
blem. Känslan allmänt kanske borde ha vaknat lite tidigare.är att man

IT-kommissionen naturligtvis intresserad såsanningen det går.är att veta gottav
rådSkälet enkelt, regeringens för till regeringen sådanai härär är attorgan ge

frågor, också för sprida kunskap och dess konsekvenser brett iITattmen om sam-
hället.

frågeställningar:frågor IT-kommissionen handlar 2000-problemet fyraFörViktiga om
besvaraatt nu

i samhället framför-Finns det behöver bättre kunskap ochgrupper som
hållning fråganberör inte bara företag och myndigheter, berörDet stora utan
hela samhället. kan finnas anledning för vidgatDet attstaten ta ett ansvar.

Behövs det centrala för stöd Om alla berörs anpassningen tillresurser av
någonmillenniumskiftet kan det finnas behov förmedlar informationav som om

sammanhållandehur ska tillväga länk. Flera länder "2000-utserman en-
År något ocksågeneraler". det vi borde i Sverigegörasom

Vad priset vi klarar ellerär Oavsett 2000-problemet inte, kommer arbetetom
såkosta detta mycket, i och personellaKostaratt attpengar. pengar resurser,

lamslås åreninte har kraft för nyutveckling utvecklingenKommer närmasteatt

2000-pr0blemetVar drabbar Att det berör datorprogram, däross programme-
förstått.tagit hänsyn till millenniumskiftet, har viinte har Dessa programraren

också finnas inbyggda i mikrokomponenter, de kan finnas installerade litekan
överallt i och produkter har i hemmet. Hur kommer det storavaror som ex
regler- och i olika delar samhället fungerastyrsystemen attav

Är många områdenfinns olika där har anledning vilja känna förvissadeDetunderläget att oss
kontroll under kontroll. företag och myndigheter handlar det delsfull läget Iäratt stora omom

har kontroll dels datasambandet medde interna över,systemen omsom man en egen
organisationer i olika kommunikationsnät.andra

få ocksåallt fungera, inte bara i den organisationen,Utmaningen är att att utanegna
fungerar felfritt. ytterligareutväxlingen data mellan organisationer Detatt enav ger

till hela problemet med millenniumskiftet.dimension
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Sammanfattning

Inträdet i det seklet förenat med allvarligaI hearingen problem och det kräver ellerärnya mer
framkom åtgärdermindre omfattande i god tid före sekelskiftetatt för säkerställa viktigaatt

förfunktioner samhälle och näringsliv. finns ingaDet och inga automatis-genvägar
ka lösningar. Alla tekniska plattformar och alla organisationer,typer storaav som
små, något berörda.är sätt

verksamhetskritiska förefaller utgå frånFör det klok politik detsystem att attvara
finnas fel tills bevisad. Effekten åtgärdatkan inte ha problemenär imotsatsen attav

Ävenkritisk förtid kan bli hela verksamheten. det i grunden relativt enkeltär ettom
tekniskt problem, det i praktiken komplext verksamhets- eller affärsproblemär ett

ledningsnivå.hantering hör hemma högsta Genom tidsfristen äratt utanvars
fråganförlängning,möjlighet till lär snabbt hamna ledningens dagordning.

Även åtminstoneproblemet varit känt sedan länge, i vissa IT-kretsar, har mycketom
åtgärdat.litet praktiken blivit Politiker, företags- och förvaltningsledarei samt

många IT-ansvariga förefaller inte ha sig in i den verkliga omfattningenännu satt av
området svårbe-vilka konsekvenserna kan bli. Hela synnerligenförändringen och är

tidsåtgång,gäller resursbehov och kostnader kommer behövasdömt vad attsom
årfram 2000.under tiden till

så med helt effektivamöjligt kan gamlaDär ersättasär system system.nya mer
driva fram verksamhetsstödjan-kan kravet förändring 2000Därigenom p g a mer

de system.

IT-ansvariga känner 2000-problemets komplexitetvanlig bedömning blandEn som
måste sekelskiftet. Därefter kan itu medförst klaraär systemanpass-taatt av

bådaklarar inte förändringsprocesserna samtidigt. Priori-ningen till EMU men-
först 2000, sedanteringen klar: EMU.är

fråga medvetenheten problemen hittillsför hela Europa där ganskaDetta ärär omen
svårareväsentligt klara anpassningenSverige skulle ha tillliten. Inget tyder attatt

Såväl europeisk nationellbåda analysförändringarna Europa.än resten som enav en
påverkas.för bordegenomföras för bedöma tidplanenborde att om euron

under 1999 för arbete med 2000-IT-arbetsmarknaden riskerar överhettas 1997-att
fåmyndigheter börjar klart för sig vad behöverallt fler företag ochprojekt. När som

flockefterfrågan, på gång. ingalundaalla Problemetkan förvänta ärgöras, enen
internationellt. UtländskaSverige, gäller i höga gradisolerat till utan resurs-samma

därför ingen lösning.förstärkningar är

undvika alltför omfattande förändringarnödvändigt för politikerna ikanDet attvara
åren. Mångapolitikområden politiker förefal-deinom olikaregelsystemen närmaste

tänkbara effekterså 2000-problemet och dessomedvetnaler längeän vara om
Ändå få kritik för de effekter följerriskerar politikernadelar samhället.olika somav

politisktfall helst behövs djupare2000-problemet. I vilketmed ett engagemangsom
informations-för säkerställa väl fungerandesekelskiftesväxlingeni arbetet inför att

millenniumskiftet.konsumentprodukteroch översystem

behov manuellasituationen visaruppkomnaDen reservsystem.av
Fortsättningpå sidanästa
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Slutligen, det saknas viktig samordning mellan organisationer för anpassningenatt
informationssystemen fungeraska väl inför sekelskiftet.av

beroendeförhållanden finns mellan olika organisationers informationssys-De som
kan mycket kritiska i detta avseende eftersom de kan leda tilltem, attvara

"datumsmitta" sprider sig mellan olika system.

för övergripandeOrganisationer samordning kan behöva inrättas för nationell sam-
rådgivninggenerell och information, för den offentliga sektorns behov, förordning,

avtalsfrågor, Standardisering för uppföljning läget.certifiering, och av
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från hearingenReferatDel 1:

Översikt

inledandemedverkande gjordevarjeföljande avsnitt däromfattadeHearingenInnehåll en
frågor:besvaradeoch sedanpresentation

Sida
Översikt 82000-problemetav

Östberg, StatskontoretOlov
13situationRiksskatteverkets

Dataservicebitr chef RS VBertil Olofson,
19situationRiksförsäkringsverkets

Datacentralenenhetschef RFVjödin,Berit
24situationpensionsverksochStatens löne-

IT-chefDanielsson,Hjördis
29situationFörsvarsmaktens

Högkvarteretinformationssystem,chef förSkanser,Roger
34situationlandstingsStockholms läns

koncern-IT-ansvarigMellin,Marita
effekter 41och dessinformationssystemmellan olikaIntegrationen

och Telestyrelsengeneraldirektör, Post-Jan F reese,
46perspektivFinansmarknadens

Aktiespararnaordförande,Ek, viceGunnar
53Finansdepartementets syn

departementssekreterareSöderström,Lars
54situationStudiestödsnämndensCentrala

IT-chefNvlander,Per-Erik
58situationPostens

2000-ledareT-chef och PostensPostgirots IJan Jansson,
64situationTrygg-Hansas

systemchef IT-funktionenGustafsson,Christer
68ASGs situation

Moshuus, IT-ansvarigBjörn
74situationVolvos

informationschef, Volvo-DataLissvall,Holger
77situationSAS

koncernstabenför ITFrelin,Birgitta
83situationTelias

koncern-ITZOOO-projektledareHambraeus-Björling,Ylva
88på IS/IT-leverantörerkravAnvändarnas

SverigeDataföreningen idirektör,Glad/i,Kurt
93Konsultperspektivet

KonsultABWM-dataZOOO-ansvarig,Hahn,Thomas
98Juridiska aspekter

AdvokatbyråLagerlöfadvokat, LemanPerhard,Lars
102Revisionsperspekti vet

KPMG-Bohlinsauktoriserad revisor,Dvkert,Lars
16lperspektivekonomiskt-politisktiReflektioner ett

ledarredaktionNyhetersredaktör, DagensSandberg,NiLs-Eric
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Översikt 2000-problemetav

vari består få.avsnitt belyser 2000-problemet och vilka effekterDetta det kanInledning

Östberg, Statskontoret, Stockholm.OlovMedverkande

skaffa aktuell information det k 2000-problemet jag tillFör vände mig In-oroväckande att om s
någontingfrågade "Finns detinformation och Y2K Y2K eller Year 2000 denlite ärternet om som

områdetför 16 träffar. Så mångainternationella symbolen och jag fick 013 doku-
alltså tillgängliga.finnsment

någonting såhitta svenska, lyckades jag medförsökerMen sammamanom
måstefå enda svensk referens. lite oroväck-inte DetSökverktyg tag en anses vara

ande.

några artefakter i datorsamhället:exempelHärKonstigheter är
medvi lever

"åalla försöker kommunicera ö" skrivaVi ä att tvet att genom exom man0
så"räksmörgås" förstår amerikanski dator bara ASCII datorngören som om or-

någonnågot katastrof. violäsligt. kanske inte Det har lärtdet till Det är attoss
leva med.

fil, och den "IT-PC dokument,Försöker jag i upprätta namnetett en geen0
åttaså tillåter positioner iinte datorn jag harkommissionen", än namnet.att mer

också leva med.tydligenDt kan

"Östberg"får det ska "Ostberg".e-postadress jag inte hetaI min utan varaegen0
något för,inte har brafinns det konstiga tecknet @,Dessutom namn mensom

tillstandard och ändrat"commercial at" enligt svenskhette ärsom nusom
"snabel-a".

någ-och konstiga tecken vi intekryptiska dokumentnamnexempelDessa ser som
leva med.defacto-standarder har lärtkatastrofer. De är osssomra

någon96-12-18. det skulleskriver dagens datum AttPå detblir närMed datum sätt är varasamma
med.inte det har lärt levakatastrof, det kan viproblemdet attse, oss

uppstårnågra vi vill skickaproblem. typiskt problemallt Ettblir det närHär trots en
vi datum med siffror. När vinågon. Enligt defacto-standard skrivertillfaktura sex

såEDI-meddelandeför kommunicera fakturananvänder datorersedan ettatt som
så gårproblem,datum med. Idag det ingafinns detta sexsiffriga överär snartmen

då fungerar inte längre.plötsligt med 00 och Denbörjar datumettill 2000 systemet
sådant meddelande.inte vad den skamottagande datorn göra ettvet av

småningomårtalet så19xx, ellerduktiga och skriva helaförsökerOm utvara
årtalet. Såvårt finns inte plats för helaså det detinte20xx, systemaccepterar -

så tanke dennabyggda medfullständigavill äräven systemenvaraom
defacto-standarden.begränsade

omfattandemanårs arbete och det finnsligger tusentalsEDI-utvecklingenBakom
tänktdessa meddelanden hari Edifact, Men i ingaStandardisering man ensavo s v.

således ska behöva kännauniversellt problem. Ingendatumproblemet. Det är ett
princip ingen gjort det.har tänkt saken, för i harför intesig skamsen att man
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sådantanvänder EDI-meddelande och blir fel påOm det ellerSkapar problem sätt,ett ett annatman
i elektronisk klarakan med hjälp avtal detta. Om det blir tekniskt fel eller för-ettav avman
handel EDI såvanskningar, ska kommunicera med sin detta. det fall det orsakasIpartman om

skadeståndsansvar det frågan Dåkan det bli försummelse.skada är ärom om en
fråga: försummelse inte klarar detta finns juridiskadet Härärnästa att man aven

kommunikationer finns helafrågor. inte utklarade. Denna i samhället,De är typ av
såväl Tullen och Riksskatteverket näringsliv.inom tstat somex

uppståndelsearbetet, det väldigt omkring, vi skaallraDet är ärstor attsenaste som
handel mellan offentlig sektor och näringsliv. har viåstadkomma elektronisk Där

och Statskontoret har varit mycket engagerade i detta förfram underlagtagit -
åstadkomma elektronisk handel. Men i de avtal vi framska kunnahur tarsomman

tänkt påupphandling teknikstöd, har vi inte datumhanteringen. Allaioch är ny-av
området.påvakna

i flera avseenden mycket modern och avanceradblankett,Postgirots är ennya som
siffror.ska datum med endastgjord förblankett, är att ange sexman

överallt.omfattande, det finnsProblemet är

sorteringsalgoritmer längre, integår från till 2000 fungerar inte19992000 När1999 till överman
jämföra datum med Om detskaberäkningsalgoritmerproblemflora heller ett annat.ettom man-

dessa betydereller"00" eller "99" ikoder sättfinns ett annatprogrammetsom
fel.så tolka det. detårtal, kan inte Programmetsaker ärandra sägerän attsystemet

giltigt.inte längrekontraktetEller äratt o s v

så dessa inteårtalssiffror kan detfyra ivill inOm systemet, att tasmata varaman
årtaletin hela123. OchSå i kalkylprogrammet Lotusdet matarär temot. manomex

så skickar informationen vidaresedankan detdetoch när systemetattemot,tas vara
årtalet.två siffrorna imed de förstadet baraär

viss bastid och den tidenklockor medfinns olika former när ärInne i systemen enav
klararflesta vi har,de PC-systemså den Detbörjar gör attutmätt nytt. somom

årefter kan detvi PC 2000datumhanteringen särskilt väl. Närinte startar enav
någonting sådant.1900, 1980 ellerså inte visar 2000väl bli denmycket utanatt --

åren mängd olikasigharproblem: ProgrammerareYtterligare använt av engenom
någonting årtal harmed Manprogrammering inte hari sin göra.specialare attsom

obegränsad tid"detta giltigt undereller 00, "attmed siffrorna 99 ärtangett enex
årtalen 1999 eller 2000.sådant tillbaka underkommeroch

så det inte lätt. Ettmycket integreratsigförsöker ärOmVanskligt röra systemettatt testaman
villi varandra. Antagblock och loopar inbyggdaantalkan hagamla attett manprogram program

också kraftfull datorharfungerar,för detvarje antag attatt atttesta man ensegren
sekund.miljardautomatiskt kan göra tester perensom

fullständigår skafemhundraendadetta göra test.Att tartesta man enomprogram
såframden härnaturligtvis ingen närDet gör tarär testen, utan programmansom

någonting funge-Så småningom harefterhand.Dessablir det buggar. rättas somman
Cobol-programkanskevi harväldigt rädd Detoch det gör ettär att somom.manrar

vågar det fungerar bra.det,1980 ingenfungerat sedan röra-

då måste in och ändra iochårtalsproblematiken in i bildenkommerplötsligtNu man
och för in-för kompliceratdet, detklarar integamla Men ärdetta avmanprogram.

tegrerat.
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frågan så någravad det har fortfaranderiskOmbedömning ärgörGör management av om,man en
såsekelskiftet i informationssystem kan naturligtvis förebyggaår tillkvarriskerna nya manav

fårflytta så någon den,kan risken handolika Manrisken sätt. att taannan om
problemet därmed inte löst samhällets synvinkel.Mend kan äroutsourca. urs manv

försäkra risken.Frågan kanär manom

gårmåste frågor.så i dessa Det inte baraVad sägagörän att attta tagman manman
måste har.kontroll, det bevisaunderhar saken attman man

måste påverksamheten och dataavdelningen hela tidenmyndighettypiskIklaraTungt att varaen
och kvalitetssäkra. Efter varjemåste prioritera, rationalisera bortkunnaomställningen hugget. Man

måstesåså kostymen. Om ska klara det helakrymperbudgettvätt man av man syn-
måsteförhållandet, känna beslutssituationen.liggöra man

övergångenockså händer vid den eventuellatitta vadsynliggörandeEtt är att som
måste vid viss tidpunkt förinföra börjaSkaeuro-valutan.till attman enman euro,

januari 1999.klar lvara

millenniumskiftet. mycketklara Ensammanfaller med skaarbeteDetta att avman
riskerperioden finns det mycketblir under denriskenkel stora attmanagement att

omställningarna. Om vardera 10-eller orkar medklarardataavdelningama inte tarav
råd några reformer elleranspråk, medi har intebudgeten större15 procent manav

någotSå från management-synpunkt dettaunderhållsarbete. risknödvändigt ärannat
måste handdefinitivt ta om.man

frånSvar StatskontoretFråga Statskontorettill

precis IT-kom-Statskontoret har,roll detStatskontoretsVilken närär som
uppgift regering-missionen,2000-problemet görahanteragäller attatt en

viktiga företeelser.uppmärksamen
sådan viktig före-2000-problemet är en

teelse.

någotFrågan "mest utsatt"enligtmyndigheter ärVilka är attutsattamest om vara
de myndig-relativt. Det klartbedömning ärStatskontorets att stora

just för deheterna ärär attmest utsatta
likarelativt allaär utsat-settstora, men

ta.

har det liteorganisationernaDe stora
eftersom de harförspänt,bättre egen

kompetens.

små tvingade köpa kompetensDe är att
svårtbli för allaoch det kommer att

vilja köpa kompetenskommer att samma
tidpunkt.vid samma

l0
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Fråga fråntill Statskontoret Svar Statskontoret

från medborgarnas synpunkt, vilka Medborgarna räddaSett sinaär om pengar,
såeffekter 2000- detsamhälleliga kan klart säkerheten i bank- ochär att

få sådantVilken sektor kan bli skattesystem och liknandeproblemet ärmest som
medborgarna. När ska priori-utsatt oroar man

det den verksamheterärtera, typen av
måste gå först.som

Om medborgare har PC ochman som en
årtal,den inte visar det i allmän-rätt är

het inget problem. Problemenstörre
ligger i dessa hanterarstora system som

medborgarnaoch här kan hapengar
anledning oroliga.att vara

finns ocksåDet andra falle-system som
skulle komma in tillnärtrar, som ex

såhearingen i dörren automa-morse var
låst. såledestiskt finnasDet kan dörr-

åröppningssystem 2000 hopparsom
såtillbaka till 1900 det ärsom en-

måndag, uppfattasdet kanske som en
då dörrensöndag datorn och skaav vara

låst. sådana problem kommerMassor av
uppstå.att

måstevisst hinner det blibedömning, kom- Ja,StatskontoretsEnligt man, men
frågan prioriteringar. Följ-of-myndigheter och denstatliga göraattommer

någontingaktligen blir dethinna med dettasektornfentliga annatatt somar-
inte hinner med.betet man

finns inte kla-anpassningen till Det deGår klaradet säger attatt som maneuro-
det. beror det kort tidår samtidigt Detoch 2000valuta ärattrar av

klara 2000-problematiken. Det bliratt av
tid klara euro-problema-kortareännu att

tiken.

skjuta 2000 kanEuro kan viupp, men
inte skjuta upp.

fråga riskStatskonto- 2000-problemetrekommendationer villVilka år om ma-en
så datatekniskainte myckettill regeringen nagementret ge -

managementfrågor.frågor, utan

myndigheterna plötsligtOm upptäck-nu
behövs väldigdetatt en massa nyaer

dåsaken villför klaraatt avpengar -
Finansdepartementet ställaintenog upp

med dessa pengar.

nödvändigt tillDärför detär att attse
redan har detta klartmyndigheterna nu

för sig.
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l frånFråga Statskontoret Svar Statskontorettill .vg åtminstone någonbedömning behöv det behövsEnligt Statskontorets Ja, sorts
informationscentral. så-för detta Det finns ingacentral instansen

med material pådana källor svenskt t ex
SåInternet. ska litet företag ellerettvar
få fråninformationkommun

hårda inte inteStatskontoret Det har vi gjort. Vi hartraditionAv ännuär mot
ni dem tittat det.leverantörerna sätter press-

2000-sammanhangeti

långbörja har planerat sedan tidStatskontoret DetplanerarNär göraatt en
tillbaka, tänkte försökadet men vara en

påmodellmyndighet. Vi skulle redata
så kunde redovisa precisallt attnoga

varje för hur liten organisationsteg en
pedagogiskt syfte har viska Igöra.

det för kunna visa framskjutit att en
bra modell.

klara Vet ej.StatskontoreträknarNär att vara

pårådet intevill dem lyssnaZOOO-problemet JagMedvetenheten attgeom
"Teknikensorganisa- Gubbstrutteni debörja komma sägerverkar attstora som

frånska rädda miljön effekteni Sveriges framstegintetionerna ännumen--
Vad teknikens framsteg. "medelstora företag.ochalla mindre av

rådfördemvill Statskontoret ge
kommer automatiskaTro inte detatt

något lösereller annat somprogram
kommerinte teknikenproblemet. Tro att

tekni-detta för det kommer intelösaatt
måste lösa det själv.ken Mangöra.att

Snabbt.

i Sverige, i USA detviktig del Kanske intejuridiken ärpekarDu mensom en
överskott juris-den lika deras miljö ochBedömer Duproblemet. storavaraav

juridiken har roll iteknikenviktig gör storter att ensomsom
varandra fördet hela. Man stämmer att

det.inte klarar avman

någon jobbar vi med.form DetframStatskontoretTar av
teckna med leverantö-Standardavtal att

rerna
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Riksskatteverket, RSV

Inledning Avsnittet behandlar Riksskatteverkets hantering 2000-omställningen.av

Medverkande Bertil Olofson biträdande chef förär Riksskatteverkets dataservice, Solna.

Omfattande RSV och förvaltningarna inom skatteförvaltning och kronofogdemyndigheterna
nyutveckling arbetar med skatt, indrivning, folkbokföring och val. RSV har under 1990-talet ge-

nomfört serie nyutvecklingsprojekt med tekniklösningar.stora Det ären nya

folkbokföringen skatteförvaltningen från pastorsämbetenaöver 1991tog och0 som
i samband med det byggde RSV ADB-stöd för folkbokföringenett

RSV just slutför för avisering folkbokföringsuppgifteratt ett nytt system0 nu av
och det kommer i drift successivt under 1997att tas

fastighetstaxeringen fick 1993 konvertering till Unix-miljöett nytt system0 som

införandet storskalig bildhantering 1996 för fastighetstaxeringen0 av

skatteområdetinom den förenklade deklarationen kom 1995 med för-0 storasom
ändringar och ytterligare antal kontrolluppgifter

successiv uppbyggnad under 1990-talet kontrollsystem för granskarna0 en av

för momsuppbörd fram just i intensivväxer nyutvecklingsystem0 nya som nu en
ingångenmed driftstart vid 1998.av

dessaI har RSV tagit hänsyn till millenniumskiftet. Det harsystem skett medve-nya
sedan början l990-talet.tet

Många RSV har hel del cirka 50system procent inteännu anpassade förär mil-systemen som
inte anpassade lenniumskiftet. Hälften nyutvecklade hälftenär andraär har sinasystem, system som

strukturer sedan slutet på 1970-talet och början l980-talet. Utöver det finns ope-
rativsystem, Unix/NT-servrar, PC-arsystemprogramvaror, RSV tillsam-o s v som

med leverantörerna måste så de fungerar med påavseende millenni-testa attmans
umskiftet.

ÅrHistoriska 2000-relaterade frågor RSV arbetar med datumangivelser,är personnumret,som
databaser diarienummer och blanketter. En särskild fråga hur historiskaär databaser ska hante-

Det finns del register enbart ligger, inte uppdateras, med äldre data.ras. en som som
Även har försökt lösa delen generellastörre datumangivelseratt ochom av per-
sonnummerkontroller med subrutiner och tabeller så har naturligtvissom anropas,

hårdkodatoch också måste beakta iett särskildannat ordning alltså in-som -
inuti Ett problemsprängt "00" och "99" betyderär alltsystemen. 2000att änannat

och 1999 det kan betyda "uppgift saknas" respektive "gäller tills vidare".att-

Systemägarna Organisationen internt hos RSV för lösa 2000-omställningen sådanatt är att sys-
har ansvaret har förtemägarna detta problemet iäven sina respektiveansvaret system.

RSV Dataservice, den interna IT-organisationenär för skatteförvaltningen ochsom
kronofogdemyndigheterna, förändringarna igör systemen.

13
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Den2000-problemet. ägerhanteraprojekt förinterntbildarRSV pro-att somVerksledningen ettnu
ochbollplankriktlinjer,förskaVerksledningen. Projektet attZOOO-proiekt jektet gei är varasvara

applika-respektiveiIngreppenproblemet.hanteraövergripande skastyrning hur
jobbar mednormaltdemtion systemet.görs somav

folk-mängdVi spridersamhället.iinformationsutbytet utstår föriRSV enRSV är centrumett nav
försäk-banker,från arbetsgivare,Kontrolluppgifterbokföringsuppgifter.informationför tar

års1996vidkontrolluppgiftermiljoner43 tax-institutionermed fleraringsbolag -
ingången 1997.vidmiljonerblir 50detering och över av

överalltfungerardetska fungeraför RSVsviktigtoerhört att an-Det att systemär
i sinaockså gjortmåste ha rättförsäkringsbolag systembanker,arbetsgivare,nars

våra registeribliskadetför rätttill RSVkorrektmåste avisera sätt attdessaoch
uppgifterdeochprintarsedandeklarationsblankettervåra ut somoch som

våra databaser.ivi lagrar

förproblem,samhälleligtför RSV. Detproblem ärenbartinte ett menDetta är ett
så grad.i högstadetRSV är

börja i detta.måsteAlla tanu

ändraavsiktförhar inteRSV attnaturligtvisfrågasärskild personnumret.En ärPersonnummer
år.två förtecken,tioärjuridiska delenDen personnumret varavfår teckentolv personnumret. av

ochuppgifter närsänderÄndock uppgifter, när utmåste RSV, när emottar
identifieraså kansärskilt sätt atthanterauppgifter, ettlagrar personnummer

säkerhet.hundraprocentigmedvederbörande

lagrarVitecken.med tolvlagrabörjaavsiktförRSVharDärför att personnummer
genomfört dettahaskaVår planfyra tecken. ärbestående attårtalmeddatum av

1999.ingångentillklara1998 ochoch1997 ärunder att av

RSVfrånSvarFråga till RSV
övergripande inven-gjortRSV harmil- Ja,föranpassadeRSVs är ensystemnya

pågår1996. Nuunder höstenteringgamla detde enlenniumskiftet, ärmen
klar iskainventeringdjuparegamladeinventerat varaRSV somHarinte. sys-

1997.februaribörjandeomfattningenfåför avvetaatt avtemen
programvarorna

säkerhetsvårt med stor-Det är att se
för2000-problemetleksordningen

fördethittills ärdel. DetRSVs attser
årsarbets-uppåt 75sigdelRSVs rör om

krafter.

intensivtväldigti nyut-inneRSV ärstrategi ettRSVsVilken attär reparera-
byggervecklingsskede, däreller upp-gamla omtill deoch systemenrätta

1998.ingångentillbördssystemennya avdembyta motut

våra data-ändra ihandförstaiVi avser
bland-blirfält. Detutökarbaser, en
delochreparationerdelning. En en

byggersäkert nytt.som

14
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frånFråga till RSV Svar RSV
Är bygger föregenutvecklade skattehan-de gamla De systemsystemen som

hanteringen kronofogde-inblandade tering ocheller leverantörerär av
myndigheterna i allt väsentligtär egen-
utvecklade RSV.av

Så hela ansvaret Ja.där har RSV

måste naturligtvis ske tillsam-gäller leverantörerna RSV TesterNär det som
måste för-ifrån med leverantörerna. Viochköper system mansprogramvara --

de versionersäkrahur hanterar RSV dem attoss om som
går millenniumskif-vi ianvänder när

måste ocksåverkligen fungerar. Vitet
allt fungerar.själva testa att

sådana Inte fulltförsäkringar idagRSVHar ut.

Är föremål förnormaltSystemenskade gamla RSV-systemen är storasom
års-i fall inför varjeförändringarhela tiden ochi drift i vartstort settrepareras

regering och riksdag vidskifte, eftersomså demgår fall tillhur det i att reparera
ganska friskatidpunktendenna är att

skattelagstiftningen. Detiändra a
årsskifteinför varjemedför göratt en

genomgång våra Vi görsystem.stor av
och läggerdatabasrevisioner, vi ändrar

vårauppgifter i register.till

rutinganska godPå hardet sättet en
Naturligtvishantering.denna typ av

millenniumskiftet mycketmeddettaär
årsom-vanligomfattande än enmer

vidställning, är storavanamen
årsskifte.testomgångar varjeinför

säkerhet eftersommed alldetJa,berörasRSV görKommer att euro-av
bokför inbetal-ocksåomställningen emottar pengar,

våraibetalarningar och ut pengar
system.

RSV harinte DetNej,slår euro-anpassningOm sammantaget.man samman
millenniumskiftet.djupastRSV tittatmillennium-anpassning har äroch --

någon uppfattning vad det kommerom
såeuro-anpassning hargällerdetNärkostaatt
intestudera det,börjat äratt men

ambitionsnivå skamed vilkenfärdiga
gränssnitten,vi läggeri Varha systemet.

hållet vilken ambi-ochheltberor
tionsnivå ska ha.

dubblaska hanteravi hela tidenOm
våra blir detöverallt ivalutor system

så mycket kan jagomfattandeväldigt -
säga.
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Fråga till nsv frånSvar RSV
Har RSV uppfattning idag vad Vi uppskattar det idag till ungefär 75en om
millenniumskiftet kostar årsarbetskrafter och det cirka 45 mil-är

joner kronor.

Hur del det RSVs IT-budget RSV Dataserviceär intern resultaten-stor ärav en
och hur del de het 700 miljonerstor omsätter närmareav egna resurserna som
låser ni upp 12-månaderskronor basis.

Då förefaller 45 miljoner kronor Vi har totalt drygt 5 000vara program.
väldigt lite internationel-om man ser

uppskattningar. mångaHur program
har RSV

Inkluderar det köpta programvaror Nej, egentligen inte. Vi har 5 000
egenutvecklade program.

mångaOch hur köpta kan jag inte på.Detärprogram svara

Gäller detta den decentraliserade byggerJa, alla huvudsakligenäven system
organisationen för skatteförvaltningen i Solna. riksgemensamDet är systemut-

veckling utför RSV i Solnasom
ocksåmed i Solna.systemägarna

våraSedan används ungefärsystemen av
15 000 användare inomsammantaget
skatteförvaltningen och kronofogde-
myndigheterna.

råkarEtt problem i sammanhanget det naturligtvis förJa, det. Menärstort ut
sådantinte och det slårvad viktigt inteär är ärvet attman man som oss

kommer falla framgent. Det till och tycker har ändrat i hälf-äratt atten ro
sak cool beroende våra applikationer det skäletatt att tenvara man av av

dåinte känner till saker, kan såhar nyutvecklat mycket underattvem som
helst inför år måstecool 2000. Vad faktiskt fungeral990-talet. Detvara man

hela tiden, det får aha- kommer andra sidan mil-är även närattser man
några sådanaupplevelser. Ser Du områ- lenniumskiftet och det ska fungera till-

den där Du få våraRSV kommer med äldre applikationertror att att sammans
sådantaha-upplevelse, inte med strukturer sedan början 1980-en som

påtänkt och kanske tidigare.talet ännu

Det blir väldigt testande ochett provan-
de innan klara med detta. skaDetär

väl medvetnavara om.

RSV fungerar måsteinformationsnav i det skeJa,ett anpassat.som
det svenska samhället, har kontakt

årmed i alla företag och Inför anvisningaralla varje RSVstort sett utger
myndigheter RSV beroende kontrolluppgiftervilketär sätt t exom-
något ZOOO-anpassningen sker aviseras till Det hanteringenskasätt attav oss.

andra måsteändrar sina fungera och korrespondera helt.samstämt, att system
samtidigt nisom
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Fråga fråntill RSV Svar RSV

små måste sådanaantal och naturligtvis haTänk tanken Ja, RSVstortatt ett
såföretag hinner färdi- inte bokförmedelstora inte bli kontrollupp-tester att

skickar gamla tidsbaserade gifter felaktig rudi-i tid, Det ärutan person.ga
då Förmodligen kanuppgifter vad händer inte inmentärt. ta en--

sådan uppgift i det vanligasystemet
men väl manuell hante-sättet genom

nngl

få få.Finns risk RSV kan "tidsvirus" det kan vi kanske eventuelltJa, Detatt
någon från så på.har jag inte funderat mycketannanstans

måsteskulle inträffa, det har inte Men det viOm det Detsäg ännu.värsta att
säkert ha och bygga i de planerblir fel i operativsystem ni byg-ett som som

så helt successivt driftsätter.alla ochger era programvaror
så fungerar ingenting. RSVplötsligt Har

manuella planer

någon tidpla- har utarbetat övergripande tid-gjort övergripande JHar a, en
1998. plan för arbetet 1997/ 1998.nering fram till avslut av

samhälleligt problem.råd till regering ochRSV DetHar är ettatt ge
beträffande hanteringenriksdag av

samhällsmaskineriet skaZOOO-övergången För helaatt
måstefungera, alla börja jobba mednu

problemet. Det nödvändigtdetta är att
små ochbörja ut mot tpropagera ex

arbetsgivare, just för att systemetstora
fungera. skattsedlar ochska kunna Om

så måstebli riktiga, börjaskaannat man
i dettata nu.

sådanfinns naturligtvis risk,effekter för RSV i och medFinns andra Det en men
måste vakna för och kunnalåser del detstor attatt varaav resurserna,en

RSV Dataservicei nyutveckling hantera. Just ärtempotappar nuannan
någonting anställda och 100väsentligt med 670eller missar närmareannat

konsulter inne i intensiv nyutveck-en
måstenyutvecklingenlingsfas och

med millenniumskiftet.para

prioriteringfråganaturligtvisDet är en
måste2000-anpassningen priorite-och

förbättringsarbe-kanske före andraras,
iskulle kunna göras systemet.ten som
måsteprioriteringar säkertDen typen av

ske.

detengagerad RSVs ledning Bedö- Nej, jag tycker bedömerHur är man som en
ledningsfråga.IT-fråga haftdet eller Vi har dettamer man som en en uppe

någraledningsfråga verksledningen vid tillfällenmed
från hållet,detoch engagerad detärman

jag.tycker
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frånFråga Svar RSVtill RSV
katastro jag inte. Katastrofscenariotför RSV DetFinns ärvetett

uppgif-så fall naturligtvis vi inte kan indet i utHur att taser
betalainte kan ta emotter, att pengar,

måste naturligt-Menut pengar o s v.
så inträffar.vis hantera det det inteatt

inte bara RSVdetMen ärsagt, utansom
ocksådelar samhälletandraäven av som

måste fungera.

såjag idag.hinner klara detta,tidaspekten Vibedömer DuSlutligen, hur serav
inte skafara föringenligger bra till i tid, DetRSVDu ärAnser attstorattatt

färdiga i tid.tid blieller detbörjat i tidni har är ont om

åtmins-tycker jag kanDäremot att man
för medel-börja att ttone propagera ex

små kommaarbetsgivare skaochstora
igång sina 2000-problemför lösaatt -

utvecklare,regel ingade har egnasom
vak-och de kanskehar köptade system

hjälp.behöva Menlite De kansent.nar
klarar det.RSVjag att avanser
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RFVRiksförsäkringsverket,

2000-omställningen.hanteringRiksförsäkringsverketsbehandlarAvsnittetInledning av

datacentral, Sundsvall.Riksverketsenhetschef vidSjödinBeritMedverkande är

användsförvaltaradministrerar, ochRiksförsäkringsverket ägerviktiga systemenSystem som av
föräldrapenning, pensionersjukpenning,Vi betalarsamhället Försäkringskassan.för ut 0 s v.

således samhällsvikti-väldigtdag detmiljard kronorsnitt betalar ärI ut peren -
hanterar.system somga

komplexa ochmycketoch 1980-talen. Deunder 1970-byggda ärDessaoch ärKomplexa system
tiden ochde byggdes denbåde grundintegrerade i varandra,integrerade välväl attatt re-av

förmåner.förmåner andrasådant kontrollerargelverket motär att man

mycketoch riksdagRegeringi dessaförändringstakt ärharRFV system.extremen
defrysaaldrigförmånerna. vi kanDetändraduktiga gör systemen, utanattatt

årsskifte. medförvarje Dethalvårsskifte ochvarjeprincip vidständigt, iförändras
kan frysaeftersom vi inte2000-ändringama,få problemvi kommer när görattatt

2000-projekten.förvaltningsläge iihamnaVi kommer ettattsystemen.

förmåneregentligenregelverket byggerHeladatumintensiva.mycketSystemen är
kommer in i bil-flera datumsjukskrivning dettidsstyrda, vid ärär t somenexsom

den.

tredje-maskinvara,våra ochbådeanalystotalhittills gjortVi har systemNio tio avavenav pro-
våra 5007ungefär 90Detoperativsystempåverkas är procent avparts-programvaror, o s v.gram

innehåller någon formprogramradtiondepåverkas. Det är avsomvarprogram som
måste kontrolleras.raderallaförändras,för sig intei ochAlla behöverdatum. men

sigallmänhetdet iuppskattning rörGroupsmed GartnerJämför det att om varav
rad.femtionde

produkter. Viungefär 500Vi harochockså maskin-inventeratVi har programvaror.
påver-produkterdessaUngefär hälftenleverantörer.från allafåtthar nästan avsvar

millenniumskiftet.kas av

står försäkringskas-våra arbetsstationerallaintevi uteDäremot ännuvet somom
Vi harfrånfått leverantörernaår Vi har inte än.2000.klarakommer att svarsorna

blikanDetfortfarandenågon månads tid,under väntar svaret.jagat dem men
måsteviellerarbetsstationernamåste bytakostnad utväldigt ut omstor omen

år ändrings-heltskulle krävadem. detingrepp i Barafysiskaoch ettgöra avsenare
försäkringskassorna.allaarbeten

liggapersonalkostnademaveckan kommerförrablev klar attanalysenräknatGrovtGigantiska
operativsys-releaserför bytaändraförmiljoner kronor150kostnader attsystemen,att av

år 2000klarainte kommerbyta att o s v.atttem, programvaror som

applikationer. Detdessamåste ärtestarbete görasblirDet stortenormtett avsom
testmaskiner,krävakommermånga slag. Det testut-olika extraextraatttester av

till 130kostakommerdetta. Detkunna klarahuvudtagetförrustning attöver uppatt
be-också haVi kommerochför maskin-kronor attmiljoner enormaprogramvaror.

så det.så de kanvälverksamhetenochkanpersonal testaatthov systemensomav
kostnader.gigantiskaganskatill dessalederDet
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Anpassningen Det RFV just börja planera det faktiska genomförandetgör är 2000-attnu av
klar under 1998 anpassningen. Vi räknar planeringsfasen ska under januari 1997. Enligt deatt starta

tidplaner har såidag ska liksom RSV färdiga utgångeninnansom vara av
1998.

påRFV har RSV och andra specialfall med k 99-kodersätt görsamma som s som
det nödvändigt allt anpassningsarbete klart under 1998.äratt

finnsBävan inför Det naturligtvis antal risker.val Den höga förändringstakten inom socialför-ett
och sparkrav säkringen risk för 2000-ändringama. Görs det väldigt mycket regelförändringarär en

kommer vi hamna förvaltningslägei i 2000-projektet också.att ett

på valårJag med viss bävan det ligger 1998. Det brukar alltidatt ett snartser en
innebära det blir arbetstopp regelförändringar.att en genom

Likadant det med de besparingskraven riktar sig försäkringskassanär stora motsom
socialförsäkringen. försäkringskassanoch För ska kunna minska personalen, ökaratt

krav bättre användarstöd. Om vi ska bygga bättre användarstöd samtidigtett som
dåvi hanterar 2000-problematiken blir det klara resurskonflikter.-

nästintill omöjligtDet införa under tidsperiod viEuro nästintill är görattnog euro samma som
omöjligt 2000-förändringama. Vi instämmer med RSV den punkten.

tillgångenytterligare risk den bristande kompetens. kommer inteEn Detär att
räcka med den kompetens finns, har fördel ligger relativtRFVävensom en somom

förhållande mångatidigt i i till andra företag.processen

ramavtal bör Om jag köper produkter idag, kan jag inteStatskontoretsRamavtal bör över.ses vara
skulleöver de klarar 2000, jag skapar mig problem hela tiden. Jagsäker att utanses nya

förteckning med produkter 2000-rena.vilja ha ärsomen

också återhållsamhet myndigheter emellan intetycker ska ha vissJag attatt en
påverkar i det inte abso-förändringar andra myndighetersom ärgöra systemen om

nödvändigt.lut

.$Yl?å9i Fråga
, j jj år analysprojek-ZOOO-ansvarig har varit ansvarig förHar RFV Jagutsett en

någonjag har inte utsetttet, sommen
2000-ansvarig i detkommer att vara

fortsatta jobbet.

Är sittandegeneraldirektörenverksledning medveten Jag harRFVs t o mom
åhörare här idag.problematiken som

Är på.jag intepolitikerna medvetna situa- Det törs svaraom er
tion

får inte inträffa för Detskulle inträffa harOm det Detvärsta värsta oss.-
måste finns krigsrutinerrutiner fungera. DetRFV manuella

vi i läge skulle kunnavärstaettsom
detigång med, det vi ärgör attmen nu
det medvi klarar detta ochplanera ettatt

år i reserv.
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Fråga till frånRFV Svar RFV

Genomför RFV all testning Vi det just skaprogram-av resonerar om nu, om
i regi eller samarbetar ni med lägga delar eller kommerut attvara egen om

någon genomföra detta i regi. Viegen resonerar
hur ska skapa dessa testresur-om oss
Det kommer troligtvis göraattser.

med hjälp försäkringskassomasav per-
sonal. Men har inte organiserat ge-
nomförandet. denDet planeringenär

håller på medsom nu.

orolig för BådeDu hur kom- personal,är attresurserna genom egen genom--
RFV skaffa resurser knyta konsultfirmor längre kon-attmer upp

trakt och eventuellt fastprisupp-lägga
drag konsulter.

också,Vi just i verks-resonerar anu
ledningen, möjlig skullevägom en vara

omskola antal människor tillatt ett att
bli för skapaattprogrammerare oss egna
resurser.

såDin beskrivning situationen inte väldigt regelför-1 Gör mycketär attav
hårtför mil- ändringar.RFV tryckär utsatt genom

lenniumskifte, politiska diskussioner
och regelförändringar, besparings- 2 Vänta medstora euron.
krav vilken önskan har till politi-Du-
kerna

ungefärOm RFVs övriga De med i dessa 500 produkterärsystem, ut-ser
såsom på.telefonsys- har tittat Vi har tittat alltdatarutinerna,över som

frånoch liknande vil- operativsystem med stordatorn tillpassersystemtem, -
bedömning ni flextidsutrustningen. Ungefär hälftenken därgör av

dem klarar inte millenniumskiftet.

tredjeparts-programvarorni har det RFV När det gällerVet äransvaret,vem som
eller leverantören det leverantören har Deär ansvaret.som

har antingen förändringensvarat att
kommer visst datum eller de kla-ett att

det redan idag. Men vissa leverantö-rar
svårt få från.är attrer svar

får produkterVad RFV i de fall ni inte svar Vi tjatar. Vi har 33 idaggör som
fått och mycketvi inte har berorsvar

fått frånde i sin inte sinaturatt svar
leverantörer.
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FrågáftiIltRif-V
somRiksförsäkringsverket iså vanli-Om det blir illa tredje Ja, det äratt man,

fårmänniskor, blir direkt drabbade vid ansvarigt. inte inträffa. måsteDet Viga
millenniumskiftet ansvarig till informationssystemen säk-är ärattvem se-

långtdå rade innan.

sista operativsystemet ellerDet stora
uppdatering release operativsys-av av

årsskiftetligger precis itemet,
1997/ 1998. Det det operativsystemetär

våra går på. Vi har därmedsystemsom
två år det fun-nästan att testa attoss

gerar.

kan hända all utveckling iDet är attsom
dras till mini-övrigt kommer att ettner

Det det läget.är värstamum.

inrättatallt ni har finns utvecklingsprogramprioriteringssynvinkel DetUr ettav
för vilketårsskiftet eller millen- inom Riksförsäkringsverketfram tillgöraatt

verksledningsnivån har planerings-ni 2000-niumskiftet hur ettser
prioriteringsansvar där 2000projektet och natur-

nyutvecklingar, för-ligtvis med i allaär
sådant.ändringar och

februari 1997 ska vi ha allaPrioriteringar Nej, den l
prioriteringar helt klara för oss.

inte regelverket. Jag intefinnas positivt RFVSkulle det kunna sätt gör trorett
2000-övergången får under den tid kvar, hinnspå detRFV ärattatt somse -

krångliga förenkla regelverket. RFV kanför de medmycket kritik attsystemen
påförenklar inte sitta och hoppas och"nu väntasägaatt att engenom-

måsteVinågot förenkling regelverket.regelverket och helt göragör nytt av
så vi klararsystemförändringaristället" attnu -

dagens system.

på. jagsåledes jag inte De beloppscenario kostnader DetEtt törsär stora svara
ändå för150 miljoner kronorsedanför närrmt extraatt systemreparera som

får miljoner kronor förpolitisk majoritet. Ni personal och 130byts ut av en ny
fick vi fram2000-kostnader Finns maskin- och programvarorganska stora
färdigbe-och det inteBehövs förra veckandessa i RFV ärextra an-pengar

på.lite för tidigthandlat. Detslag är att svara

Är idag har tillräck-bedömer RFVbedömer tidsaspekten RFV JagHur Du att
imycket tid för hamnaeller det tid ligti god tid är att tryggtontute om

årvi halvtland, bort etttapparmen -
Sådå tidsnöd. tajt det.sitter vi i är

förinte har bestämtskriva Eftersom vimed RFV kanräknar DuNär att oss om
sådelar,går och köperharmed de underleverantöreravtal större vetut

måste iinte vi Europaområde jag idagdetta utom
Därför kan jag inteupphandling.göra

svara.

22



IT-kommissionens hearing IT-problem inför 2000-skiftetom

Fråga från:till RFV Svar RFV
väldigtiÖnskar gårform för det skulleDu Standardavtal Ja, underlätta. Deten av

mycket tid i upphandlingarna.upphandling denna sortav

Låt de faktorer vihandlar detta Det är görsäga attatt av somman upp av en en
åtar fixa funderar det i regi.leverantör sig proble- Hurgöraatt att egensom

sedan inte fungerar. ska jag kunna i upphandling säkraoch det attmet en
måstekvaliteten tillräckligt hög Jagär

ändå så mycketha pass egna resurser
med i arbetet för säkra det.att

enligt lagstiftningen jag välEftersom ni inom RFV inte har bestämt Ja, är tvung-
upphandla och upphandlingen iför kommer göranär utatt attener

alladet visar sig Europa.2000-resurser attom-
har tagit slut ni bereddaärresurser -

gå utanför Sverige och köpaatt resur-
serna

Även det arbetethamna i skulle kännasutanför Europa, ni kan Det tryggt om
Sverige.gjordes iIndien

23



IT-kommissionens hearing IT-problem inför 2000-skiftetom

Statens Iöne- pensionsverk,och SPV

Inledning Avsnittet behandlar hanteringen 2000-omställningen vid Statens löne- ochav pen-
sionsverk.

Medverkande Hjördis Danielsson IT-chef för Statens löne-är och pensionsverk, Sundsvall.

Verksamhetens Statens löne- och pensionsverk sköter administrationen tjänstepensioner för stat-av
omfattning ligt anställda administrerar kommunal tjänstepension och tjänstepension enligtsamt

vissa bolagsavtal. Som pensionsadministratörer håller vi reda vilka har rättsom
till pensionsförmånerdessa och sedan betalar pensioner den dagen kommer.närut

Det innebär har informationsutbyte väldigt mångamed myndigheter ochatt ar-
betsgivare sköter dessa tjänster åt. ocksåVi har kopplingar Riksskat-mot tsom ex

såsomteverket och andra Riksförsäkringsverket, Statistiska Centralbyrån och banker
beroende det fungerar.är attsom av

betalarFörutom SPV pensioner för cirka år35 miljarder kronor såatt ut ärper
lön-PA-området.systemleverantör Vi för SLOR och PIR lön-PA-äransvarar som

för den civila statsförvaltningen.system

Vi har egenutvecklade använder själva med kopplingarsystem externasom
håll.olika Vi har egenutvecklade kör kunder löneområdetsystem samtsom

lokaltPIR används "hemma" hos de olika myndigheterna.är ett systemsom som

SPV har egenutvecklade ungefär4 500 4 500 eller skamest system, systemegna sys- program, som
i stordator fungera 2000-talet.tem Det stordatorsystem. Vi har såingen drift,även ärmesta egen

våra tvåvi beroende driftsställen årkan fungera 2000.är attav

finnsDessutom det antal standardsystem vi har köpt in och lokal tekniskett som en
årmiljö. detta fungerar 2000Hur det inte Detta utveck-ännu. är ärvet system som

tjugoårsperiod.lade under en

utvecklat två-tre åren,Det 1990-talet, särskilt de där har vi försöktär senastesom
tillhänsyn den här problematiken. Vi har gjort det, kan inteta tror att testamen

för finns sådan.i 2000-miljö, det ingenen

måsteAnalys För hur det faktisktsker vi analys. Vi ligger, i dengöraatt veta utser en processen,
vårenunder årungefär halvt efter Vi har fåRFV. precis varit i upphandling för hjälpett ute atten

med denna analys. harSPV inte och kompetens kunna arbetetgöraattegna resurser
helt hand. Vi ska denna vecka besluta ska hjälpa medegen om vem som oss ana-
lysen.

våraanalys omfattarDenna systemapplikationer. ska tittaDen hur sambanden
mellan olika och hur integrationen, gränssnitten omvärlden,system ut motser ser

omfattar också alltifrånAnalysen den tekniska plattformen, operativsystem ochut.
kompilatorer till persondatorer och tredjeparts-system. Analysarbetet ska genomfö-

under januari april 1997. Vi sitter precis och skissar hur projektet skatras o m se
frånmed personal SPV och det företag från.köper tjänstenut egen som

Under maj 1997 ska vi med analysresultatet lägga handlingsplan för i vilkenupp en
takt genomföra Dåska dessa förändringar. kommer vi kunna den verkligaatt se
omfattningen arbetet idag har bara känsla.en-
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från vår från under hela 1998 ska viMålsättningen sida 1997 ochMålsättningen är att sommaren
återståunder 1999 kommer det delklara dessa förändringar. Det betyder attatt enav

måstedet finnas lite reservtid.testarbeten. Men

Vår2000-anpassningen skahos alla andra det inte baraPrecisBinder göras.är somresurser som
lagar och avtal. Förändringar lagar ochför utveckling verksamhet till väldigt delarstyrs stora av av

vårapåverkar och ställer krav förändringar.avtal system

på Eftersom detockså ska fungera brakrav verksamhetenVi har sätt. ärettattoss
kvaliteten detrationalisera och förbättraADB-intensiv verksamhet, är sättet atten

minskar inte under denna periodenkravenförändra i ADB-systemen. Devi gör, att
och arbetsgi-omprioriteringar. Myndigheternaväldigt kraftigadet inte skerom-

våra åt, dessutom med krav.utför tjänster kommervivarna, som

Riskenfrån och nyutveckling.önskvärd vidare-svårighet vi binderEn är att resurser
nivå kan vidare i den taktvi idag och intekvar denSPV ärär stannaratt som

vi hade tänkt göra.

på inte harsvårt idag beror visvårt planeraplanera. Att har ännuSvårt Vi harplanera attattatt
vår det kanhypotes hurVi har baramed hypotes analysresultatet. ut.seom

kan planeravi inte självaomvärldenkopplingenDet görär attmot ensammasom
myndigheter och demåste med andraVi i taktbedriva anpassningen.hur vi ska

och deras tolvställigafrån Riksskatteverketställspå förändringarkrav t per-exsom
våraharmyndigheterarbetsgivare och deSedan har vi de systemsomsonnummer.

därförtill dem de kanmåste och levereraförändringarhos sig. Vi närgöra testa,
också måste ihop.hängamånga kringliggandehar systemegna som

vi har detdriftsleverantörmåste med dendetta närDessutom stämma överens som
förändradedeeller börja köraVi kan inte börjastordatorsystemet.gäller testa, ap-

förändrad.driftsmiljödeförrän harplikationerna, ärsomen

finns bl Gartnerschabloneranvänder deför detta,KostnadernatroligenKostar asomom man
testtid,lägger till uppskattadochnio timmarmiljoner räkna medGroups35 sätt att programper

troligen.35 miljoner kronor,hamnar

fårförmodligennågot ingentingfinansieras DetskaArbetet är extrasätt. som
få någradå intebrukaravgiftsfinansierade ochför. Vi extraär pengar.manpengar

inom SPV.måste ske omprioriteringardetinnebärDet att

någon form samordnarefannsmåste det bra deti takt. DärförAllaSamordning är avvore om
från organi-olikaerfarenheterhålla på, till samla in,reda eller hjälpanödvändig kunde attsom

sådan samordnare skaTillhär problematiken.sitter med densationer manensom
få rådför och stöd.således vända sigkunna att

medgäller kontakternasamordning detmed lämpligdet viktigtDessutom närär
produk-förmåga förändra sinaoch planerbeträffande derasleverantörer attexterna

ska sittaallabortkastad tidganskaså 2000-problematiken. Detde klarar ärter att om
någon formdär fannsbra detskriva till alla. Detoch ringa eller även avomvore

så viss leverantör ärnågon ZOOO-certiñeringsamordning och vet attsorts enman-
gäller.grunden klart vadoch det i ärgrön att som
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gång fårdet bra den offentliga världen, för alla,BeträffandeGe besked ärom personnummer om en
måste fortsätta10- eller 12-ställigt Annarsbesked det skapersonnummer personnummer.om vara

våra och för sig.lösningarhittaatt var enegna

SFV Svar från SPVifråga till

har varit ansvarig för upphandIT-ansvarig SPV Nej. JagHar Du utsettsom
år analysstödet. Vi intelingennågon ansvarig för 2000- är ännuär avsom

riktigt klara hur vi ska läggaprojektet över upp
projektet.

Är SPV-verksledningen medveten Ja.om
problemet

katastrofrutin innebär,harhänder med Ja,detHar SPV, värsta somenom
vi betalarresurstillgången gäller utbetalningar,detpå ochtanke tiden när att

års gång till.föregående beloppdriftmanuella iframgent, att ta utsystem en
överenskommelse mellandet Detklararni inte är ossenavom

räknarkatastrofrutinenoch banken. Den
ska använda. Det skainte med att

fungera.bara

verktygsstöd förhåller metodik ocheller Ja,upphandlatharSPV attatt
informationssystemen.analyserad arbetetupphandla inventeringen, v s

inventeringmed göraatt

så kommer viidaggenomförandet, hur Somsjälvadet gällerNär attresonerar
hålla genomförandet själva, denitillvägakommer SPV att men

långaintepersonalen räckeregna
måste upphandla kon-till. Därvägar

börjarDetsultstöd eller externa resurser.
trångt den Detbli typen resurser.avom

Cobol-programmerarehandlar mest om
i hela landet.bristvaraoch det är en

Är kunde samordnaslåss braska Detrimlig sits SPVdet att om manvoreen
kan intemöjligt. Detmed och detfinns RFVregionalt där är annatomom

viprispressande faktor intesamordna detta ef-eller börandra attvara enman
slåss med varandra,myndigheterflerani är utanstoratersom genom en upp-

fårvi bättre avtal.handling kanske

värld RFVlika komplexVi har intetidplaneringen RFVsBeträffande som
också antalhalvår har och vi harvi störreSjödin "tapparBerit ettettatt sys-sa

dettaförbereda förhar försöktdär viså SPV ligger redanilla ute" ochär tem
har gjort det. Detvidet eller ärår efter RFV. Hur kännshalvt atttrorett

Vibyggda 1992/93/94.de ärsystem som
ganska intensivhafthar systemut-en

1990-talet.veckling

vi skasnabbaredetVi kan intedagsläget läggatid i göraFinns det nästanatt om
förgrundenanalys. Detbraklara först ärår analys ochhalvt göra enett envara

går arbe-inteplanering. Detbra göramed tidplan för1997till attsommaren
månader.fyrasnabbareskulle det finnasgenomförandet eller äntet

påsnabbaanledning att
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-syaçtranFråga SPVgtill SPV -,
måstetestverk- Eftersom dela föränd-räknar SPV medNär att starta man upp

stå för ringsarbetet delsystemvis, dkommersamheten systematt v ssom mer-
sålogiskt hänger ihop, räknar jagjobbetparten somav

med vi kan börja i börjantestaatt av
då1998. det tillräckligtFörst är stora

så ocksådet kan blisjok förändrade, att
fråga sambandstester.om

sådan testkapacitet har vi inteNej,innebär med SPVs 4 500Det utanatt pro-
omprioriteringar.i vibehöver kanske 100 görattprogramgram,

testkapacitethar SPVveckan testas -
för det

finns testmiljödet har vi. Detsig den Ja,försäkratHar SPV partner en somom
2000-arbete.ska hanteratestkapacitetsköter driften harsom

trånga kandelen deDen är sompersoner
verksamheten och kan systemen som

testtidenmåste tillgängliga undervara
räcker inte till.nyckelpersoner. Desom

gårinte hellerkompetensDet är en som
trixigt.upphandla. blirDetatt
den styrningenjag inte huri takt med Ja,talar viktenDu vetatt menom

så olika förutsätt-skulle Vi harochi 2000-arbetetmyndigheterandra ut.se
ningar.någon informa-behov typ avav

Önskar också styrningDutionscentral.
Från vem

informa-kräverdet SPVskäl Ja. Närdet kan finnas ärDu nämner attatt som
då med demvi kontakttionen,testverksamhet ellersamordna tar somnya sys-

från. tycker detinformation Jagbegärandra myndigheter. Hur attgentemottem
behöverså det denbörkontakt medtill SPV ärska det Tar attta somvara

initiativet.informationenmyndigheterandra tarsom

centralaår det gäller de2000- Ja,statligtbehov närSer Du ett upp-av
så bra, dkan detgiftslämnarnastatliga insat-samordnar deprojekt vara svsom

spindelorganisationerna ochde ärserna som
omvärl-mycket kontakt medväldigthar

den.
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frånFråga Svar SPVtiirspv
någon jag inpasseringssystemetuppfattning SPV har Ja,Har Du attvetom

inte fungera. Den 1-2 januariinte kommerandra även ännu attsystem om
kommer personalen inte i loka-igång med analysen berörs, 2000tsom ex

lerna inte bytermaskiner, klockor, hissar, brand-andra system.om
larm

mångamaskinvaran i fall inteVi vet att
såStäller klockanidag.stämmer om

denblir det 1984 startarom man om
måste också igenom.igen. DetDet

på våringår analysen titta lokalai att
vi för operativ-tekniska miljö. Vad har

våravåra utvecklings-PC-ar, iisystem
våra och hur be-i lokaladatorer, servar

förberedda förde sig Hur deärter
2000-talet

måste säkerställa.delen viHela den
måste vadtitta vi harLiksom viatt

våratill lokalaleverantörerför externa
standardsystem,driftsmiljöer Vi har

måsteocksåekonomisystem,tex som
anpassa.

måste för Detbörja planerapersonal DetkompetentNi redan att nu.nuser
hand-ingå strategi och densåväl måste i dentrånga sektorn, interntdenär som

analysen.blir resultatetlingsplanupptäckerläge 1998Om ni i ettexternt. avsom
dagsmänniskor, detdet fattas är attatt

för det nubörja planera

måste utbildainnebärakanDetkompetens innebärabristenKan attatt
kostnader-ökar dockpersonal. Detpersonalmåste utbildani egenegen

inte alltidoch detmycket ärmerana
skulle behöva.detkan göra manman
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Försvarsmakten

Avsnittet behandlar hanteringenInledning 2000-omställningen inom Försvarsmakten.av

överstelöjtnant SkanserMedverkande Roger chef för informationssystem vid Högkvarteret,är
Stockholm.

MångaProjektet förmodligen lika drabbade försvaret förutbestämdamed vi inom dettaär som av
tidplanskarp någon.virus. 2000-problemet borde idag inte för fånyhet Det deär ettvara en av

Ävenfinnsprojekten där det skarp tidplan. jag det finns dem harattveten om som
de år både åtta årdiskuterat enkla lösningarna, d 1999 kan i teorin bli sju ochattsv

år.gammalt bort månader inte på12 Jag har söktspärrentar ett patentom man
Någraden lösningen. kanske idé säkert behövaDet kommer den.snart. attvore

likartad Vi lever idag i datoriseradOmfattningen inom alla företag. världBeroenden är större en
mellan informationssystem sinsemellan har beroenden intemed otalsystem närmast ärett somsom

sorteringar, backuprutiner,helt lätta reda Internt det faktureringssystem,äratt ut.
data.lönehantering, datumalgoritmer och import/export av

interaktion mellan olika leverantörer och deras produkter.Vi beroendeär även av
databaser, standardsys-operativsystem, kompilatorer, transaktionshanterare,Det är

och kommunikationsutrustning.tem
också mängd beroenden med omvärlden, med Postgiro, Bankgiro,Vi har texen

och upplysningscentralermyndigheter, liksom med kommunala datasystemstatliga
butikernas kassa-, inköps- lagerhantcring.med ochsamt

informationsutbyten, mellan olika och miljöerAlla dessa beroenden, system ger en
2000-frågan.gäller hanterasynnerligen komplex bild. Det allvarligt detär när att

Dåi Försvarsmakten. det oräk-Vi har identifierat 130 informationssystem är130 änsystem mer
informationssystem.inom försvaret antal lokala applikationer skulle kunna benämnas Inat ett som

ingår plattformsunika. Mensiffran inte heller delar stridsledningssystem ärsomav
de berörda 2000-problemet.även är av

förstudie, pilot/grundanalys, uppdate-generella projektplanen bygger ledenProjektplanen Den
ring, testning och implementering.

någonstans förstudien och i inledningen pilot-Försvarsmakten befinner sig efter av
någrapå. år kvar.grundanalys. Systemklockan tickar och veckor Deeller Det är tre

olika faserna eller mindre tidsberoende.mer

informationssystemModellen för arbetsmetodiken bygger uppdelning iArbetsmetodik somen
år falletinte har det. I dethar livslängd bortom 2000 och ärsystem senareen som

hålla längre delardet bara för kvittera. Vad gäller skasystemägaren att system som
sådana 2000-klara. 2000-klaradem i 2000-klara och inte Deärsystem som

detbehöver vi Vi del informationssystem 2000-klara. I regel ärärtesta. vet att en
långsiktigasådana områden gjort pla-informationssystem inom där tidigt harman

både2000-talet, fem och femtonneringar. De har naturliga skäl tvingats tittaav
år framåt. det sedan inte det sak, plane-Att ekonomiskt uppfyllt,är är en annan men

långafinns framförhållningarna.ringsmässigt de

månatlig årlig inteAndra eller mindre eller omsättning och de ärärsystem mer av
analyseras,2000-klara. Här gäller det för identifiera vilka skasystemattoss som

vilka ska läggas ned, eller nyutvecklas.porterassom
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klara eller inteförsvaretsiffror antal inomvill inte exakta ärJagmiljoner100 system somge
åt.hur mycket kanhellerprogramrader klara. Inte pengar som

ungefärdet kostarcirkulerar ischablonberäkningallmänna ärDen attpressensom
Sedanmiljoner rader.100programkodrad. har totaltFörsvaretdollar närmareperen

med.arbeta Detanalysen, vad blir kvareffektendetberor att ger en ramsomav
skulle kunna omfatta.arbetetför hur mycket

år tillbaka. Vi gjordeÄr sedan2000-problemet varit käntförsvarsmakten harI styvt ettproblemet
och vigällde försvaretproblemethur mycketundersökningöverdrivet först om passgroven

försvaret drabbasskillnad här,finns ingen-ja, detkonstaterakunde snabbt att
andra.de flestaliksomolika sätt

enligtvidareskullebedöma hurgälldesituation där detvi iDå hamnade atten
andraoch vadavvaktaskulle kunnahandlingslinjer. Vimöjligagenerelltnågon seav

kanske inteviolika skäl,avvaktaMan kanvi kanEller atttgör. starta som exavnu.
vidå det chansför finnsvill vad de andrakanskedetta, gör attriktigt tror se

Mandet finns inganågonting. andraDet attåtervinna är trorkan att manpengar nu.
finns inte.alternativetdetvisedan,får vet attmenpengarmer

far-inserbedömningöversiktligkortHuvudsaken attgörär man, omatt enom man
någotblir klaraviinnebäröverdrivna,2000-problemethågoma kring attär start nu

slutmåletnaturligt, eftersom ärtidsramen heltkrympervi avvaktarOmtidigare.
klart före 2000.måstefastställt vara

möjligheterså vi godaharoch vi2000-problemet attdäremot ärOm startarsant nu,
millenniumskiftetkunnaväsentligastede utanhuvuddelenmed systemen passeraav

då tidenoch detvi avvaktat ärHade ärproblem. ute.sant -

intedå kanskeräckerunderdrivet,2000-problemet attsåSkulle det är ensattvara
arbetetstarta nu.

FörsvarsmaktenFörsvarsmakten Svar från.Frågastiti .H sådet Ja.jag digUppfattar rätt attvarom
har totaltFörsvarsmaktenDu attsa

kodradermiljonerhundra

tumregel Ja.medinnebärDet att an-en
sigkanpassningskostnaden röra om

kronormiljardcirka en

till det.ingafinnsdetta Nej, detförsäkerställtniHar pengarresurserna

ingår i infor-demhel delDelvis,deövrigagällerdet utöverNär system, aven
underhållgällerDetmationssystemen.flyg-informationssystemen, t exrena

uppdrag.planeringgälleroch detliknande,och ärallaplan, avvapensystem
uppskattninginkluderade i dennade

ingår, detintekanskeDet är somsom
tidskritiskt. Detkan inte ärsägaman

stårklockanrollspelar ingen om
lokalt. Dettvå så detlängetjugo äröver
detframför allt villvi ärsatsa som

systemutbyten.har
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frånFråga Försvarsmaktentill Försvarsmakten Svar

får kalkylerar inte med miljard kronor.inte dessa ViOm ni extra enresurser en
Hade gjort det, hade redanmiljard kronor, eller har möjligheter trängtatt

överbefälhavaren.åtgärda vilka in tillproblemet i tid, värsta oss
fådetkonsekvenser kan

50 miljoner kronorLägsta gränsen är
och den högsta kanske miljard.är en

effekt basuppfyllnadDet lär attaven
såtillvida åtgär-de planeradesker, att

och 2 därutöver gällerderna vidtas att
hel del dessa redanav pengar an-en

för systemförvaltning idag.vänds

omprioritering tidigareblirDet aven
verksamhet. finnsplanerad Det ett

"slack" i detta.

tillräckligt grundadhar inteJag upp-en
sådan siffrafattning för att ange en nu.

mångaberor hurDet även system
läggs ner.som

grundönskemål genomförsdetnågot statliga Ettbehov ärFinns attgemen-av
statlignågonområdet formdetta gemensamav enresursersamma

säkerställa den of-försatsning attatt
bibe-till börja medfentliga sektorn att

håller förtroendet.

till de konsekvenserFör att om ser
för denkatastrof innebär, detärsom en

regel ekonomiska kon-sektorn iprivata
för denallvarligt nog,sekvenser men

förtroendetverksamheten detstatliga är
årstrettio tid harUnderdet handlar om.

förtroendet förförsökt byggaman
det blidetta fallet kan"datan". I perso-

till förskolanblir inkallade närner som
enkeltår,hundra förde är att ta ett ex-

empel.

önskemål snabbtEtt är attannat stort
igång medkomma sats-en gemensam
återvinning metoder, verk-förning av

åstadkommagårtygsval Det atto s v.
övergripandefinnsdetmycket bra enom

för detta.samarbetsplan

avlösningsplanhar viNej, däremotnågon indelninggjortförsvaretHar enav
40-talför i förstamindrei ochinformationssystemen systemsteget ett sommer

avlösadet vinstenverksamhetskritiska ärgör attatt rena
millenniumskiftet.föredessa

gångunder redan.upphandlingDet är en
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Fråga till Försvarsmakten frånSvar Försvarsmakten

hanterar försvaretHur kontakterna med pågåendeJag tänker den satsningen
underleverantörer och övriga, via elektronisk handel i offentliga sek-tex
EDI Min personliga uppfatt-torn. spontana

ning EDI den bordeär attom vara un-
årderordnad samarbetsprojekt rörsom

2000 först och främst gäller klaraatt-
går2000, sedan det elektro-att satsa

nisk handel.

gårOm bägge satsningarna överstyr, är
det inte speciellt mycket med det.nytta

någonförsvaret förberett formHar Ja, antal pilotprojekt,att utse ettav genom
testverksamhet pilotsystem varierandeär stor-som av

omfattning, väsentlighetlek, och vanlig-
dem har cirka miljonhet. Ett rader,av en

vilket ganskaär stort.

Beträffande försvarets 2000-tidplan ungefär befinna sigDetta är attsa som
börjar har goda rörlig plattform och skjuta rörligtDu "omatt nu, en

mål. stårklara huvudsakligen enda detmöjligheter de Det äratt vet att en
någonstans.vill framförväsentliga systemen" Du utveckla vägg oss-

formuleringenden
takt med detaljundersöksI att systemen

uppståkommer hel del problem atten
inte tidigare har kalkylerat medsom

försvinna.och hel del kommer atten

uppskattningarIdag det väldigtär grova
"huvuddelen", ja,sägaatt

måste"verksamhetskritiska", ja. Det bli
prioriteringar.

återgång till vissaVilka risker finns just inom försvars- fall detI värsta är
och vad rutiner.maktens kan inträffa i manuellasystem

fallvärsta
fortfarande den hotbildOm antar som

såfastlagd Sverige, detärär mot attnog
övergångsperiod fårunder göraen

manuellt.saker

för överbefälhavaren iDu Försvaret kostnads- Jag ska tillett mor-anger
så-fårmellan 50 miljoner kronor och medJag vänta att svaraspann gon.

miljard kronor vilken tills jag varit hos honom.kon- dantären -
gårisekvensbedömningen inteniom

land med detta mycket skulle detHur
kosta till manuella rutineröveratt
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Fråga tiil. Försvarsmakten Svar från Försvarsmakten
.

Det talas allmänt dörrsystem Nej, den risken jag inte på. Dessatrornu om som
inte kommer fungera, hissar plattformar unikt uppbyggda, påatt är ettsom

finns det medbor- fartyg varje installationstannar är nästanto s v som ex-
anledning känna för unik. handpåläggningDet på varjeatt ärattgare oro va-

och dylikt kan smälla av enskild plattform kallar dem.pensystem som
åMen det andra sidan inte systembe-är

roende faktorer, det löser påutan man
platsen.

Det mindre problem viär tillnärett ser
helheten, därför det ingår normalatt
systemförvaltning, för plattformar-även

genomföra underhåll.visstattna,

Jan-Jöran Stenhagen skissar i sin bok Nej, inte speciellt för årsskiftet.detta
"År 00" risken för terrorism kring Terrorismen beror väl andra saker.t ex

årsskifte i övrigt kan bli ocksåtämli- Där har försvaret avdelningarett som som
rörigt och förvirrat många håll. utvärderar riskerna. Det inkluderar ävengen

Är någotdet försvaret har förmågaspekule- bedöma IT-verksamhet.attsom
irat

När det gäller försvarsmaktens kommu- ViInte har visst regleratännu. ett sam-
nikation med försvarsmakterövriga i arbetsavtal inom framför allt C4-
andra länder och satellitövervakningar området avseende k COTS-använd-s

påverkas sådantoch liknande, hur ning. 2000-fråganHar skulle möjligtvisman
diskuterat det internationellt kunna föra dit.över

såSamtidigt det för dettaär att ansvaret
regelligger i andra sidan Atlanten. Vi

har stormakt där detta väl känt. Viären
medåkare i fall,alla detär ärnog men en

frågaintressant jag ska mig.tasom
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läns landstingStockholms

2000-omställningen inom Stockholms länsbehandlar hanteringenAvsnittetInledning av
landsting.

för Stockholms läns landsting.övergripande IT-ansvarigMarita MellinMedverkande är

mångafrånsig ganska starkt andraorganisation och struktur skiljerLandstingetsoutsourcadHar
har själv-består mängd olika nämnderLandstingetförvaltningar.dataenhet som egnaav en

sjukvårdsnämnden, har iochstyrelser och ledningar. Hälso-politiskaständiga t ex,
politiska styrelser ochsjälvständigasjukvårdsområdena finns därunderniode som

Ävenlandstinget.nivån speciell roll inomharcentralaledningar. Den system-en
central dataenhet sedanheller ingenledningsansvaret. Vi harföljerstrukturerna tre

LokaltrafrkStockholmsSLden. Undantagetår vi hartillbaka, äroutsourcatutan
också mycket stordatorsystemen.har kvardrift ochfortfarande har aven egensom

går Informationsflödetbraårsskiftet 2000landstingetviktigt förVarför detmåsteDärför är att
kommunaläldreomsorgenvårdgå och äldreomsorg även ärbra inom mest2000 an-t enomex

landstingetonödigt lidande. Inomförhindramåste väl förfungeragelägenhet att
landstingetsvåra innanförpatienter,behandlar gränservi inte, utankan när stanna

regionens kommuner.kommunikation meddet finns braviktigtblir alltmerdet att en

informationsflödet. Ti-ivåra historiska datahandockså viktigtDet är taratt om
måste finnas till-medicinering,tidigareinformationsjukdomspanorama,digare om

datahistoriska ärinte bara konstruera ävengänglig. Det system, utanär ett nyttatt
detinnebäradatum och det kanröntgenutrustning hanterarför En attviktiga t exoss.

åtgärdat.har blivitinte dettillfredsställandegår arbetainte att om

livsavgörande.kan direktutrustningmedicinsk-tekniskområde allEtt är som vara
måste fungera.intensivvårdsutrustningoperations- ochsjälvklartDet är att

gäller SL, detbefolkning. Detför hela regionensnödvändigaTransporttjänster är
spår-blir.kaos det Denvilkettunnelbanornafärdtjänsten. Omgäller vetstoppar,

datumhantering-beroendetrafikdirigeringssystemtrafiken har ärbundna attavsom
hela telesidannågon omfattning. Attockså ibusstrafikengällerDetstämmer.en

landstinget 95viktigt förmycketdatorteknik fungerar procentall sinmed är av-
ochLandstinget ringertelefon.viamed landstingetkontaktenetablerarbefolkningen

året.miljoner kronorför cirka 120samtalemottar om

Vipå applikationerna.fokuseringvår hittillsför bedömningUtgångspunkten ärsamladSaknar en
IT-chefer. Detoch derasoch bolagförvaltningar25-tal olikamedhaft kontaktbehovsbild har ett

Än fråganså inte2000-frågan. längeförkänner ärhittillsIT-chefernaär ansvarsom
millenniumskiftetIT-chefernaledningsnivå. Majoritetenpå ettriktigt somserav

Undantaget SL.problem.hanterbart ärrelativt

operativsys-maskinvara ochgått likaigenominte har ärOmråden vi ännu nogasom
applikationermedicinsk-tekniskahar berörtbörjat. hellervi bara Intedär hartem,

frå-ställttelefonväxlar har400landstingetsgällertelefonväxlarna. När deteller
växlar intefått Allainte ärväxlar,våra huvudleverantörertill svar.menavgan en av

synkronisering-2000-skiftet. Omfungerar välviktigt deså det överär attstora, men
förproblemdetblirinte fungerartelestationemaväxeln ochemellan ett stort oss.en

tagit handriktigtvi inte harområden vi kännersåledes somligafinnsDet att omsom
inte.finnsresursbehovbild ännusamlad tyvärranalysera. Enhunniteller av
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Landstinget decentraliserad organisation och det finns inte längreUtbyten centralärav en en
viktiga dataavdelning. innebär landstingetDet redan idag har gjort generations-system att ett stort

finns någrabyte det gäller centrala Det kvar och denär system. systemgemensamma
bytas Ett ekonomisystem blir klart 1998. de personaladministrativaIär väg ut.att

pågårenda i stordatormiljö nyutveckling ska klar under 1998,systemen som vara
då gamla. blir klartavvecklar det Ett löneberäkningssystem 1999.nytt

ocksåSjukvården centrala register där har börjathar vissa kvar, med kon-men man
historiska data. kan bli kritiskt där implementationen ivertering Det är uteav som

vårdpatientadministrativa för sluten och blir klaraverksamheten. Nya öppensystem
röntgenregister blir klart 1997/1998.1998/1999. Ett

Folktandvården där tillhar i princip de klara tagit hänsyn da-stora systemen man
folktandvården också konvertering historiska data.tumproblematiken och gör av

har för samplaneringFärdtjänsten system av resor.

år 2000-frågan från vårapositiva bilden beträffande IT-chefer och verk-denTrotsTar centralt
måste fråganså ändå i ochsamhetsföreträdare, känner centralt1997 att ta taggrepp nog

förhållandena så Landstingsled-positiva de verkar.verkligen checka årattav som
årsskiftetefter centralt ansvarig, kommerningen kommer därför ha attatt en som

utarbeta checklista och kontrollera alltytterligare inventera problemen, att attatt en
åtgärdat Visserligen har leverantörerna de lokalaverkligen det.ärsägs avvarasom

så alltbesked, vill kontrollera stämmer.attsystem gett men

från till prioriteringar vilkaledningen, medverkaVi kan, äräven system mestsomav
också roll drivakostnadsberäkningar. Vi kan haverksamhetskritiska och till atten

gäller landstingets krav.samordningen leverantörerna detnärmot

år 2000-frågan, både och kanskeinterntbilda kompetensnätverk kringVi attavser
till erfarenhetkan hjälpa Vi skamed kopplingar andraäven attut mot oss. sesom

här finns det liteöka medvetandegradenkunskap sprids. Vi tänkeroch attattom
decentraliserad organisation och miljö.för harmed,jobba även en meross som

förmåste medverka ochverksamheten själv fortsättaSjälvklart är att taatt ansvar
initiativ.i och med dessaförändringar. Vi centralt intenödvändiga över ansvarettar

årmed landstingets 2000-projektRiskernamedRisker är att
2000-arbetet

kritiskgenerationsbyten planeras och tidsfaktom kan bliflera sent
många samordning leverantörskontakterfinns lokala och det krävsdet system av

förändringskedjanflera leverantörer inblandade iär
landstingredan knapp inom Stockholms länsIT-kompetensen är nu

systemägarskapet lokaltorganisationen decentraliserad ochär
bli problem i krympande ekonomi.finansieringen kan ett en

från ellerPå från landsting beträffande hjälpönskelistan Stockholms länsBehov statenav
står behövashjälp centrala organisationer det kanandraextern att

krav leverantörersamordning motgemensammaav
2000-certifiering maskinvara, och tjänsterav programvara

specifik IT-utbildning för ökande behovytterligare satsningar att motsvara
tillgång specialistkompetenstill gemensam
ekonomiskt stöd.
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Fråga till Stockholms StockholmslandstingIäns- frånSvar läns landstizng
sjukvårdsornrådetInom finns medicinsk- Det allär röntgenut-apparatur tsom ex

teknisk utrustningen kan medföra rustning, laboratoriesystem ochsom appara-
risker olika slag. Vilken intensivvårdsavdelningar.typ ut- terav av
rustning detär

Det mängdär stor system,en av en
mycket brokig bild. Det många leve-är

många små. Virantörer, harärvarav
också mycket utrustning är egenut-som
vecklad.

landstingetVet idag har åtminstoneJa, harvetvem som ansva- vem som an-
sådanför utrustning våri organisation.ret Det finnsatt svaretanpassa egen

MTA-avdelningar med speciellt ansvari-
för den medicinsk-tekniska utrust-ga

ningen och det ligger utanför dem som
IT-ansvariga.är

Här gäller det samarbetar i nätverkatt
och drar erfarenheter varandra för attav
få medvetenheten.upp

Finns idag och Nej, IT-kompetensen inom landstingetatt testaresurser anpassa
sådan utrustning används daglig- redan knapp den idag. Vi harär ärsom som
dags för övervakning, dialys svårtv lite hänga med i den löneut-att0 s

veckling IT-sidan har jämfört medsom
vad vi betalar andra inom landstinget.

Så vi har, jag, problemännu äntror mer
andra. Vi kan inte egenutbilda ellerens

vårutveckla personal, för de inte kvarär
hos de färdigutbildade. Detnär äross

hot.ett stortser som

Kan Du utveckla detta de flesta SL de organisationer haräratt av en av som
landstingets IT-chefer, inom SL kvar sina stordatorsystem i störstutom ut--
känner sig ganska lugna beträffande sträckning och har kvar den centra-som
ZOOO-anpassningen driften och egenutvecklade program-

varor.

Decentraliseringen vår organisation,av
plus inte har kvar centrala dataav-att
delningen, förde det positiva med sig att
vi fick lokala lite moder-ärsystem som
na.

En aspekt detta lands-är attannan
tinget lite i datoriseringen. Ivar sen

någotdetta läge har det till posi-vänts
såtivt. Vi har inte mycket gammalt arv,

enkelt.helt
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Fråga fråntill Stockholms läns landsting Svar Stockholms läns landsting

Landstinget har lite annorlunda si- Man följer de regler gäller för beva-en som
tuation vad gäller historiska data, främst randet patientinformation närav man

sjukvården. långtinom Hur planerar gjort denna konverteringen bakåt till
bakåt i 2000-anpassningen l970-talet.att

känsla känner lite inteJag har Jag jag känner mig lugnare.att attav er saen
lugnare beroende den systemstruktur Jag de 25 IT-chefer jagatt pratatsa som

Är förLandstinget har idag. det med i organisationen känner sig lug-att utesom
någotlämnat för hel del gjorde mig kanskeDetöver ansvaret en nare. oro-

lig.

förståttde känner sig lugnareAtt har jag
beror de har lokala äratt system som
relativt nyutvecklade. Leverantörerna
har garantier de klarargett attom pro-

vårablematiken och det litar IT-chefer
på.

första skaMen centraltett steg tasom
och tala dessaär att ut attom ser

problem och be besked: "tala hurom om
löst problemen"ni har

lite tuffare, helt enkelt.Vi ska bli

Är fått bättredetta läge fördel viför- eller nackdel i Detdet äratt en om en
systemstruktur.decentraliseradvara

det nackdel det krävsMen är atten om
åtgärder och fastaresnabbagör tar ett

det inte lika möjligt förFör är ossgrepp.
för dem sittergöra cent-att somsom

dataavdelningar och har makten irala
sin hand.

år kanskeden det. Inte dem,problem med 2000 JustEtt är omvän- testa men
måste medverka till bra checklistorbevisbördan. Duda Du görasäger attatt

går igenom.IT-cheferna tala vad de harbenästan om som man
sig,gjort för konstatera de klararattatt

få frånhjälp medDet jag hoppasd alla Kommer centra-testa system. attsv
organisationer eller Statskontoretdet ärgöra

maskinvara,2000-certifiering pro-aven
vioch tjänster gör attgramvara som

också in dekan sortera system som
verkligen klara och allteftersom kon-är

de andra.centrera oss
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frånFråga läns landstingSvar Stockholmstill Stockholms läns landsting

det blirAnsvarsbilden komplexscenario kan männi-Ett ärvärsta att omvara
individen.problem drabbarfaktiskt avlider lab-skor att somgenom

felaktigt,tolkas övervakningsut-prover
enskilde läkaren har förinte fungerar patienter drab- Denrustning ansvar

behandling eller utebliven behandling.ansvarig ochbas olika sätt ärvem-
ofta klinikchefenSystemägaren,finns det försäkringar för den ärtypen somav

sjukvården, harinomskador ett stort ansvar.
enskilda förvaltningen harDen ansvar

förvaltningsledningsnivåsåväl isom
Landstingetspolitiska ledningen.den

koncernledning och centrala politiska
för strategiskastyrelser har attansvar

IT-policy, finns tillgäng-dokument, t ex
liga.

någraintevi inte. Vi harstark DetStockholm underLandstinget är avsattvet
blirtill detta. Detkraftiga speciellamedekonomisk extrapengarspar-apress
jagbesvärligt för landstinget,sjukvården. Var skabeting just i som serpengar-

ifrån det.2000-anpassningen kommatillna

såviktigt vi läggerDärför detär att
demöjligtmycket ansvaret somav

levererat deleverantörer syste-nyasom
möj-inte dettill Jag ärvet omoss.men

få något ekonomiskt extrastödligt att
kommer iutanför landstinget om

situationer.verkligt besvärliga

viktigt2000-certifieringha Deteller vad skulle vilja ärVilken hjälp Du är som
tillgång så småningom. Gärnatillfår något rådskickaför stöd Du attom

webb-sidor därläggertill regering och riksdagvidare att manuppman
från vilka kankan ha olika ämnen,
så varjekunskap intehemhämta att

allaorganisation behöverenskild göra
själv.erfarenheter

ocksåNågot funderar dejag ärsom
personella Omknappa manresurserna.

någonting dennågot kan görasätt
finnsIT-kompetensenknappa attsom

måste följatillgå. tillhör demVi som
uppåt de stiger,konsultpriserna när nu

tillgångblir knapparedet börjarnär
någotKundefolk. sätträtt man

utbildningsområdet försöka uppsvara
fördet bradetta, skullemot ossvara

rådriktigt ha kompeten-inte har attsom
vår organisation.inomsen
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Stockholms .lándstingilandsting, från länsFråga Stockholms läns Svartill --,
IT-cheferna det kompe-Ska jag tolkaden knappaVad bedömer Du ärmestvara

År det kritiska.idag det kompetens, tid är mesttensen somresursen
eller pengar

granskning i börjanVi ska göra en av
därytterligare inventering, vi1997, en

går vad vi gjort i dessadjupet änmer
diskussioner.första

Åter Nej.medicinsk-tekniskatill alla appara-
säkertkommer saktaDetterna. men

med-2000-medvetenhet, dennamenen
tillinte har kommitvetenhet verkar ap-

änparatleverantörerna

det. vi ställdeinte Närkandialysapparater Jagvisar sigOm det att t svaraex
bordefrågan upptäckte viochmillenniumskiftet, har ävenklararinte att

fråndetta IT-tittani kanskesådana saker Lägger närmarehärtänkt testa
inomdet inte liggerenheten trotsochunderleverantörer attut ansvaret

ansvarsområde då väckte devårtför detliknande niHar avsatt resurser
vår-ansvariga imedicinskt-tekniskt ute

börjatfrågan. hade intemed Deden
demi varje fall intedetta,tänka som

litekontakt med. Detvarit ivi är
skrämmande.

ochgått förhar inLandstingetdepositiva IT-chefer,ganska attDina 25 mernu
vi villstandardprodukterköpahittillsmedde har jobbatprojekt merav nya -

möjligt.så lite Detegenutvecklahållit i tidhar deoch annat, somsystem
systemstrukturen.ingår i den nya

vår decentraliseradeiVarjeförhar systemägareni idagVet ansvaretvem som
Så detharstandardproduk- miljön ärsystemägaransvaret.2000-årsanpassning av

centralt.kan inteoch det överde avtalenter Har taöversett

insatserbörjatCentralt har göra ge-
inventeringar,leda göraatt gemen-nom

erfarenhet ochspridachecklistor,samma
stiger imedvetenhetensåkunskap att

vår roll.organisationen. Det är

inte"viintedäremotVi kan säga troratt
så övertaratt sys-nuo mer,

systemen". Detför allatemägaransvaret
decentraliseradei dennaintekan göra

finns klartorganisationen ansvaretutan
politiker-hosledningen,denuttalat hos

IT-cheferna.hosna,
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landstingFråga från Stockholms länstill Stockholms läns Svar landsting

då tycker inte det skullehotbild kan fem eller tio Nej, jagEn attattvara vara
vårenIT-cheferna hotbilden de det, de kom-de 25 under 1998 sägeratt utanav

bli medvetna dessa i"vi grejar inte detta..." väl kravsäger attatt ommer
vår centralabörjan 1997. Det ärav

uppgift till ingen omedvetenäratt attse
vad bör ha tittat igenom för attmanom

sigkänna trygg.

frånhjälpVi vill ha andragärna som
både ochtittar leverantörer program.

använder standard-Eftersom oss av
utsträckning, skullei störstaprogram

inte viljagärna attvara ensamma om
leverantörerna.ställa dessa krav mot

frånvill hämta hjälpår det. Vibeträffande 2000 Justchecklista gärnaEn vore
utgår frånså vifå Statskontoret, rättdrömmen attatt

våralägga till olikachecklista och kan
krav.
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PTSPost- och Telestyrelsen,

Avsnittet belyser integrationen mellan olikaInledning informationssystem i samhället.

Freese generaldirektör för och Telestyrelsen, Stockholm.Medverkande Jan Post-är

frånPost- och Telestyrelsen har sina informationssystem gamla TeleverketSituationen ochärvt
inom PTS Postverket. Vi har rivit skull haralltihopa. För säkerhets under hösten 1996nästan

våra fåkonsultgrupp dammsugit räknar med bekräftatoch vi visystem att atten nu
små 2000-övergången.mycket problem införhar

på IT-området, alltifrån frekvensplaneringssystem, koordineringPTS är stora av
faktureringssystemen i statsverket. Vi upphandlar justsatelliter till de störstaett av

fungerar eftermängd maskinvara och har krävt garantier i avtalet denatten nynu
millenniumskiftet. Vad Skulle det visa sig garantierna inteska vi göra attannars
håller, så skadestånd världen kanhjälper det inte särskilt mycket. i iInget ersätta oss

sådant går sådantläge. väl leverantören i konkurs, förmodar jag, iDessutom ettett
skede.

millenniumskiftet problem, det inte bara programvaruproblemfinns OmDet är är ett utanett
många bottnar också maskinvaruproblem.ett

fakturerings-således administrativa personal- ochinte baraDet är system som rena
också långt ochrutiner, det drivna logistik-är processystem, passersystemutan o s v.

våra folkVårt på inkluderar sju hissar och kom-skalskydd och TelestyrelsenPost-
någonting det dessförinnan.fastna i efter 2000-skiftet, intedem göratt ommer

på PTS, däremot har viVi har inte särskilt mycket integrering själva ettmen ansvar-
fungerandesområde nämligen det ska finnas deltotalförsvarsmyndighet, att ensom
någonintegrerade iberedskap kris. Vi har idag teleoperatörertelefoni i och 25 sam-

måstetrafik vi närmare.synasom

våra traditionella manuella sysslordatoriseringen lett till överförtAllmänt harKomplexa att
världen självastår vad vi gjorde förr idunkar och ungefärsamband till datorerna. De och gör

förmår Från hade grundlaginte börjanför hand, längre göra. attatt en som samen
ursprungligen,och det gjorde demyndigheterna "skola räcka varandra handen"

och det vifått förvaltningsautomationför ärende. Sedan har viärende gör atten
systemvis.varandra handen,samarbetar och räcker nu

bilder samban-ganska intensiv hantering. Ritarhar detta blivitDet övermanav en
det mycket komplicerat tillblirinformationsutbytena mellan olikaden och system

sådansamband för kunna ritatid kartlägga allaslut. minst detInte atttar att sam-en
kronofog-sådan hos"djungelkarta" Rex-systemetexempelbandskarta. Ett ären

många myndigheter oli-från banker tillallt inkassoföretag ochomfattarden avsom
mångamånga förgreningarandra, medkomplex kartbild, blandslag. En ärka annan

hantering sjukförsäkringen.RFVs av

sambandharstår statliga organisationeri Sverige. Det finnsdär viDet är ma-som
ökaroch myndigheter. Detorganisationer, företagmed 50 000 andraskinläsbart

organisationjämsides med2000-problemet, därförnaturligtvis djupet attatt en
mån detunderhållet systemutveckling i denplusden dagliga driften ochska sköta
Idenockså 2000-anpassningen.någon, så genomföraför ska denblir ut-utrymme

i avvaktanså det i karantängår börsträckning det "tvätta" sättaett system,att man
fungera.prydlig och kanumgås ochmed bliromvärldenatt systemet rensom
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med 2000-arbetet kommer anpassningen till ERM/EMU, anpassningCentralt kraft- Jämsides en
måstenödvändigt måste lösasvensk anslutning ske. Vi ERM/EMU-tag gemensamtoavsettsom

frågan.

målfullständigt övertygad alla inte kommer i i tid föreEftersom jag är attattom
prioriteringar. nödvändigtmillenniumskiftet, här krävas Detkommer äratt enorma

vågar prioritera bortkrafttag centralt. ingen myndighetmed Det ärett som ensam
vågarnågot detta.någon heller enskilt företagfunktion, knappast görasom

i situation där alla skyller alla.vi hamnarRisken är snartattannars en

frånFråga TelestyrelsenSvar Post- ochoch Tetestyrelsentill Post-
Behövs någondet behövs funktion denstatligt för Ja,gemensamtett ansvar

hand statligtoffentliga sektorn, i förstaanpassningen till 2000samordning av
ocksåbehöver iledd, denoch EMU ta tagmen

landsting deochkommuner även ärsom
integrerade i denna smeten.

också kraftfull arbets-behövsDet en
närings-den privata sidan, hosgrupp

två ska inte jobba intimtlivet. Dessa
sådärför det bliri attsamman en grupp,

bråkkattrakande och för mycketmycket
jobba frittde ska kunnaoch gräl, utan

varandra.för sig och ställa kravvar

också tredje "body"behövsDet somen
ochprioriteringenövergripande kan göra

andra.sidan dendenväga motena

oberoende i dettaingen sektorMen är
kommer krävassammanhanget. Det att

samordning..kraftfullmycket, mycketen

mycketkommunaltMedvetenhetenmed-läget och hur ärbedömer DuHur är
näringslivet.låg inomprecissidanden kommunalavetenheten som-

hartid bankeriDe ärär ute somsom
gång första handkommit i i genom

för-ERM/EMU-anpassningen. Det är
med livförsäkringarsäkringsbolag som

millenniumskiftet.effekterredan sett av
löper andraförsäkringenEftersom

så har de redanmillenniumskiftet,sidan
de vaknat.fått därför hareffekter och

fortfarande mycket,Medvetenheten är
lågt samhället.mycket i

gångåtgärden iförsta ärDen sätta attatt
alla dettamedvetandegöra ärattom

måstenågot ta tagman
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TegléstyrelppsénPöst-telestyrelsen frånSvarFråga ochtill Post- ., det ganskaPå offentliga sektorndenmedvetandegörandet ärDuHur attser
verksamhe-alladär finnsdärförSverige lätt,effektiviseras iskulle kunna att

kartlagda.ter

får det välPå sidanden privata vara
alltifrånnäringslivsorganisationerna,

tillIndustriförbundet Företa-ochSAF
Industriföreningenoch 0 s v, somgarna

medlemmar.varslar sina

spri-kunskapenfår hoppasviSedan att
småtill deringarder sig vattnetsom

till dehörinteföreningar stora or-som
ifinnsganisationerna utemen som

landsbygden.

viorsak tillbidragandeoch Det atthar ärfaktumDet att enpersonnummer
Bådevidärhamnateller är. personnumretunderlättarorganisationsnummer,

varit län-harorganisationsnurnretochintegrationsproblematikenförsvårar det
integreringen,möjliggjortharkarnaår 2000tilli relation som

ochrationellvaritalltid tycktvisom
ekonomisk.

in-millenniumskiftet kommervidJust
ochså rationellintetegreringen att vara

klart,detekonomisk. Men är attgenom
väl utnyttjaså vispårärrmen kanhar

millenniumskiftet.införellerdet vid

det varitglöm intesamtidigt,underlät- Ja, attdetdettolkajag ärSka att mensom
orsaken.tande

under-harbiltillverkaren GMOmmyndigheter tusensägaVi har hört attett par
000har 10i sinleverantörerkommer turfelaktiga datameddetta somsom

de999ochunderunderleverantörerställerförså probleminte avär stortett
klararunderleverantörematill däruppgifterlämnardemkrav tusensom

inte denZOOO-anpassningen,råt-råttan och tusen-lite kattenDet är menoss.
någ-blirdet inteförså riskdetde,krav-detta är attskaVem startarepet.tan

kom-inteändå. kanskebilar Detfungeradetoch kommerställandet ensatt ra
jag.vadtrehjuling, vetvägen uthela enmer

manuellafinnsdetinteJag atttror
Även männi-sätterrutiner. manom

så kommerinformation,skor mottarsom
eländeiså fall hamnai ettatt avman

rutiner.manuellaobefintliga

flestadekrisrutiner inomfinnsDet om-
finnsDetsjukförsäkringenråden, t ex.

skatteområdet och jag nästanär
fåvi kommerövertygad taattatt enom

anspråk.idel dessaav
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frånSvar Post- och Telestyrelsen

åtgärderditt perspektiv, vilka Hur prioriteringarna ska ske för tidigtSett ärur
och i vilken tids- eftersom alla inte har kartlagttycker borde vidtasDu säga,att

problemet ordentligt gällerordning borde det ske Detännu. att
det.göra

Fick jag jag ville skulle jaggöra som
skattelagstiftningen hundra sidorriva

med fem sidori lagboken och ersätta
enhetsskatt,och införa flat rate, somen

underlätta för alla andraskulle att an-
skullesig inför millenniet. Jagpassa

med bidragsrutinerna.likadantgöra

på-administrationensskulleDet vara
Sverige skullenyttfödelse. Det jagtror

någon åt-bättrehinna med än annan
Anledningen inte hargärdslinje. är att

och inte kommerpersonella attresurser,
få personella till 2000-fram resurser,
anpassningen.

få något förskulleDessutom pengar-
de gamlabaraOm anpassar sys-na.

får fort-ingenting änannattemen,
drift.satt

politikernatrordessvärreJa,radikalt förslag.Det attär ett
där i slutändan,hamnakommer att men

till det knepet.då det förär sent att ta
personellaonekligenvi harMen mer

modifiera.bygga än attnyttattresurser

fråga.politisk VilagstiftningAllskiftar dettaslag ärbetyder iDet att ett en
och detlegal härdsmältaledningsfråga redantill har årfrån och möjligenIT en

Är någonting.ändåså hög tidfråga. detpolitisk göragradi hög atten
vill detDu se

julklapp här iicke. blirNej, alls DetmedvetnapolitikernaBedömer Du äratt en
politikerna inteår. Framför allt kommerdettaom

i denågra regeländringarkunna göraatt
i samhället ettsystementungastora

år.antal

gårdet endaEMU-anpassningen2000- ärhanteraska detHur att som
Sverige intepå,skjutaEMUkombination med ävenanpassningen i att en-om

vitippardet. Jagkan göra attsamt om
frågorna åtskilda, kan millenni-hanterar

kosta Sverigeum-problemet komma att
det kan bli 25kronor och100 miljarder

för anpassningenytterligaremiljarder
går med iSverigeOavsetttill EMU. om

Vi intemåste kanEMU, anpassa oss.
själ-EMU-omvärld,ileva attutanen

har anpassat oss.va
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Fråga från Poât-till Post- och telestyrelsen Svar; .och telestyrelsen
gHur ligger svenska myndigheter Våroch situation därför vi harär värre att en

offentlig sektor till jämfört med fullständigt unik integrering. Utomlandsmyn-
digheter i andra länder det sällsynt det finnsär änatt ettmer

i varje dator. har oftaHär fle-system
Sedan har intern integreringra. en

ärsom enorm.

därtillSverige har integreringexternen
mellan myndigheter och mellan myn-
digheter och företag fullständigtärsom
världsunik.

fördjupar förvärrarDetta och problemet.

förvånarde utländska hemsidorna Det mig. Jag DepartmentLäser man var
frå-i andra länder, i England of Trade and Industry i London ochär tman ex

långt,har kommit mycket, mycket kom bordet.som gan
oroad. Här Du liggersäger värreatt

gångändå företrädare idag England har dragit itill och hör Isäga man en or-
så infor-oroade dentlig där varje ministerde inte äratt process

vårastidigt i 1996, imerades somras
med, det derastill och att nu var ansvar

till varje myndighet under varjeattatt se
fråga.sig dennadepartement tog an

gåtthar ihop med olikaSamtidigt utman
fartnäringslivsorganisationer och satt

företagen för medvetandegöra dem.att
finns proposition i det brit-Det t o enm

tiska parlamentet lagstift-attom man
ningsvägen skulle tvinga företagen att ta

frågan.sig an

någon uppfattning vilken Alla vänder sigHar Du vemär änom ense om man
fåvärlden det endastrategi väljer i andra länder till i sättet attatt ute attman -

någonting för rivagammalt eller avveck- är att mestapengarnareparera, anpassa
byggala, bygga möjliga ochnytt. nytt.

ocksåAlla vi har inteär attense om
sigCobol-programmerare kan ta ansom

så problemen.detta vi löseratt

förutsättningarfinns det bättreDäremot
nybyggnation.sigatt ta an en

få gånginträffar, stund i till-Om det politiker- Ja, detvärsta att tar attennu
någonting, bara seglar verkningen kulramar.inte gör att avna

vidare medvetenheten ökar plötsligtoch
årföre 2000. Vad Du detärstrax tror

inträffascenario kommervärsta attsom
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perspektivfinansmarknadensAktiespararna om

2000-anpassningen in-medarbetetbelyser finansmarknadensAvsnittetInledning avsyn
företag.marknadsnoteradeochinom fmanssektomformationssystemen

Stockholm.Riksförbund,Aktiespararnasordförande i SverigesEk viceGunnarMedverkande är

ochmedlemmarnågot 100 000med ärorganisationAktiespararna överAktiehandelns är enen
påVärdetaktieägarna.små medelstoraochintresseorganisation för deaktivomfattning mycket

för närvarandeFondbörsStockholmssvenska företagen ärmarknadsnoteradede
svenskaungefär 15tillmiljarder kronor. Denågot 5001 ägs procentänstörre av

stiftelser, fonder,juridiskasvenska50cirkaprivatpersoner, procent personer,av
Ungefär likautlänningar. vär-tredjedelungefärinvestmentbolag och storaägs aven

obligationer.räntebärandefinns imiljarder kronor500demässiga belopp 1 papper,

fysiska aktiebrevvärdepapper. Ingadessalikartade förungefärDataproblemen är
förmögenhets-gigantiskaHela denmarknadsnoterade bolagen.för definns längre

harMånga värdepapperdatamedium.registreradendastiställetfinns re-massan
avseendeti detvarför är2000-talet,bitförfallodatumdan systemen anpas-en

sade.

aktie-aktier ochSverigemänniskor imiljoner ägerde 4,5företrädare förSom som
all registhandel ochallangelägetoerhörtjag detvärdepapperrelaterade är attanser

med detta skerihophörlikvidströmmaralla ettvärdepapperrering samt somav
fullkomligt sätt.tryggt

årövergången 2000.tillmedproblemetdet fler problemfinns änfinanssektornFör
allavill här beröraeuro-valutan. Jagövergången tilloch detIT-säkerheten ärDet är

samtidigt.problemendessa

marknadsno-deochfinanssektorn ävensektorn,för dennaproblemetvidaEuro-övergång Det större
övergången tillmedproblemnaturligtvis,bolagen,problem teradestörre är euron.

bara det,måste Inte utanadministrativa görasföretagensinnebärDet system om.att
ochbåde kronormedarbetamåsteår parallelltunder fleraockså så euron.att man

tillskaårsredovisningar görasske iska kunnabokföringenHela euro.omt euro,ex
aktieägarnaenkelt förockså detdärmed göravalutan kommer attDen gemensamma

med varandra.jämföra bolagatt

från medochpreliminärtharOMoch optionsbörsen attFondbörs sagtStockholms
anslu-Sverigeinteilåta handel skeall ävenska1998/1999årsskiftet omeuro,man

svenskadenanslutaenkeltdärmed dessutomDet blirvalutan. attdensig tillter nya
för sigi ochdetproblemmed alla debörsertill utländskasvenska börsernadeeller

medföra.kan
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förbilligas kraftigtkommerbrittiska företag,med aktier, iHandeln attStora värden attt genomex
Ägarregister aktier kommer föras iför brittiskastår pnå hela Europa.spel de kan handlas över att

ligga i Sverige. Kö-aktier kommerägarregistret för svenskaStorbritannien, attmen
deägarregistreras i Sverige, medi London kommersvenska aktier attmanper man

nödvändiga.där blirmellankopplingar systemen som

i Sverige harsåledes ske oberoendeövergång tänktSvenska börsernas är att om
besvärligaomväxlandeskapakommer dessutomövergått eller inte till Det atteuro.

fasta kursre-två medolika valutorbokföringsproblem iväxlingsproblem och t ex
Värdepapperscentralenmåste ocksåtillFondbörsen byterlationer. Om someuro

hanterarsinamiljarder kronor byta500värden lregistrerar dessa system som
måste ocksådepåsystemochhandels-fondkommissionärernaslikvider. Bankernas,

egenkonstrueradeochi Sverige harbankernafyra system.bytas. De stora var en

detBaradockharfondkommissionärernaMerparten gemensamt system.ett sys-av
Datumövergångennågra miljarder kronor.hundra ärvärden förpåregistreratärtemet

finns i dettaprogramdelarifrån i de 3 000långt avslutad,förberedd, ge-sommen
så måste jobba medårtill 2000,kvardet 600 dagarOm ärsystem. manmensamma

depåsystem skaochVPCFondbörsen,programdelar dag. Förfem garanteratattper
själva,klara,måsteövergången förändringarna sägeri dennafungera väl manvara

sigtillfredsställande tidmåste hamillenniumskiftet, förår förecirka attett man
så gigantis-får missa här. Detbara inte äromfattande Detmyckettill mycket, tester.

sigdetvärdenka rör om.

2000-frågan går klara.bedömningenske,euroövergång inte behöver attOm är att

sammankoppladedär värdepapperssystemen ärgigantiskabankernasFörbetalarYtterst system,
förKostnaden baravidakomplexiteten större.alla andrabankernasaktieägarna med ärsystem,

kronor.hundratals miljonerfleradatumövergången belöper sig

aktiekurser harFondbörs. DerasStockholmsnoteradedatakonsultföretagFlera är
med 500har stigittvå åren. WM-data nästankraftigt demycketstigit senaste pro-

KursuppgångamaMåldata ärmed 450med 600IBS procentprocent, o s v.cent,
inför da-följd arbetenatillfinns, mycketredanöverhettningenexempel avsom

tumövergången.

ändras.behöverspeciella datumprogrammenföretagenbart de förinteDet är ett som
äldredärförutvecklingtroligändras. Enockså operativsystem är attOfta behöver

kostnader. Ytterstgigantiskatillmodernare ärbytasbehövakommerdatorer motatt
ha fortsattkommerdäremotDatorleverantöremabetalar.aktieägarna attdet som

IT-frågor sigmassmediaidebatten rörtider. svenskaDenmycket omgynnsamma
hållerdetoch PC,Macintoshmindre datorerna,deenbartnästan sommenom

gång de datorerna.industri detisvensk är stora

så välfredag, det1999, det ärdecemberden 31 ärskämta ochdel brukarEn säga,Säkerhetsbrist en
så enkelt. Freda-intedetMenhela helgen tyvärr ärproblem. Vi harförluster inga oss.ger

Stockholms Fond-maj,iefterföljande veckanhelaapril 1983,den 29 samt vargen
Problemenregistrerar ägarna.VPC somdataproblemstängdbörs storap g a

miljo-flera hundraförandra priserdå, heltdetaktier med värdentill ärledde att nu,
bedöm-USAIsaknade kända gördåtidens penningvärde ägare.ikronor manner
finansiellaamerikanskai detförlusterIT-säkerhetbristande görningen att g aman p

datasystemföränd-år. dedollar Ommiljarder100 storaemotsystemet perupp
vidutbildningsinsatsutomordentligtmåste det tillmedhinnasringarna ska storen

färdiga i tid.utbildade blirdetroligtknappastoch högskolor. Detuniversitet är att
år 2000då sedan, efterdedet, vadde blirOm gör
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frågor PåStäller femtontal bolagsstämmori vårasbörsnoterade bolag harjag i 1996ett stora,
på stämmorna IT-säkerhetsfrågan.aktualiserat Aktiespararna vill naturligtvis bolagens bästa, men

samtidigt mycket kravställande ledningarna och styrelserna i bolagen. Viär
IT-säkerhetsfrågoma frågainte viktig företagensännuatt tasanser upp som en av

inte företagens mångastyrelser och centrala ledningar. finnsDet exempelens av
utomordentligt och kostsamma datahaverier i svenska bolag. Flera bolagstora gav,

frågor, påefter det jag ställt dessa väl handlagd IT-säkerhet.bra exempel Andraatt
fått bråttom åtgärder. fortsättadäremot har mycket vidta Vi kommer underattatt

våren kraftfullt 2000-årsproblematiken.1997 med aktualiseraatt

på uppvaktas i Aktiespararna flera i börsnoterade databolag med bönOro för brist Jag VD-arav en
vårens 2000-årsproblematiken,bolagsstämmor ska aktualisera föratt attresurser om

frågan lyfta dentvinga bolagen redan itu med och därmed styrelse-att tanu upp
nivå. förDessa databolag de mycket oroliga inte räcker till,säger äratt att resurserna
framför allt arbetsstarten skerom senare.

frånocksåIT-revisionen Vi har varit mycket kravställande det gäller IT-revision. Detnär är ett
bör bli bättre i bolagägarperspektiv fullkomligt oacceptabelt allt väl reviderat deär ett utomatt -

IT-revision.viktiga datasystemen. Vi kommer fortsätt kräva kvalificerad Viatt att
vill kännaägare trygga.som oss

åtminstone såi reklamen och blir detAlltmer värdepappershandel tenderarVarning för sä-nu,
också,Internet-handel med för närvarande mycket oklar säkerhetshante-ken Internet,överatt en

för ekonomiska konsekvensernaring. Vi djupt bekymrade de juridiska ochär av
förInternet-handeln enskilda aktieägare.

Så ändå många organisationer i Sverige.sak, ganska viktig. finnsöver liten DetSe med- menen
lemsregistren hanteringende sina medlemmar. medlemsregistren och denAlla registrerar Aven

årmåste några efter fungerar.ska organisationer kvar 2000haöver, somomses

frånFråga till Svar AktiespararnaAktiespararna

påverkade.redan ganska ordentligtdet gäller värdepappershandeln och ViNär är
påverkan successivpåverkade ökarlikvidströmmarna hur Och genom enpass-

sammankoppling handelssystemeninternationelltär av
Övergången tillbörserna.och gemensam

möjliggör detta. Den svenskavaluta
tvingad sig vibörsen sig att, vareanser

gått börjatill eller inte, medöver euro
måsteårsskiftet 1998/1999. Vieuro

valuta för integ-ijobba atten gemensam
så tredjedel derationen är närstor en av

aktier utlän-svenska bolagens ägs av
vill handeln medningar. Man att svens-

ske den svenskaka värdepapper ska
sysselsättning.börsen. Det skapar

likvidström-blir enklare hanteraDet att
handelssystemMen dessanärmarna.

kan det räcka medkopplas ihop, att en
fungerar föreller bank, intebörs atten

braka ihop.det ska
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lFråga till Aktiespararna från AktiespararnaSvar
i .fun-Finns det idag samarbete mellan Det finns mycket intimt och välett ett

aktörerna inom värdepappershandeln gerande samarbete uppbyggt idag när
tänker fondkommissionärer,Jag ban- det gäller likvider och det prövades väl-

ker, postgiro och mäklare liksom hårdhäntbeträf- digt under hösten 1987 med de
fande likvidströmmar. det finnasBör kraftiga kursfallen då hade. Det be-

stod ocksåDet har vid deprövatsprovet.
kursfallen hösten 1990, höstenstora
Så fungerar.1992. det

det blirMen komplicerat detnärmer
tvåblir valutor ska hanteras samti-som

digt. En del vill ha betalt i kronor, delen
vill ha betalt i euro.

Är det din bedömning värdepappers- Under förutsättning euroövergångenatt att
århandeln kommer fungera 2000 inte behöver ske samtidigt med 2000-att

årsövergången, då verkar det inte vara
något problem vid alla de kontakter jag

haft.har

Men ska detta ske integrerat kommer det
svårigheter.bli inteJag riktigtatt tror

har insett de problemen till allaman
delar i handeln.ännu

euroövergången"Under förutsättning har inte fattat det formella beslu-Ja. Deatt
inte sker samtidigt", sajust har preliminärtDu Manatt tet. sagt attmen man

svårtbörsen har beslutat det inte kom-ska. Jag att tro attom man
det.göraattmer

ni uppskattat hur mycket detta Finns inga möjligheter deHar göraatt upp-
kosta aktieägarna skattningarna.kommer detnäratt

årgäller hantera detta med 2000att
några hundrarespektive euron Bankerna har pekat

miljoner kronor bank i storbankerna,per
datumövergången.bara för

euroövergången bådeMen detär, när
framförgäller banker och det gällernär

allt de gigantiska administrativa syste-
i alla de börsnoterade bolagen, ettmen

mycket problem, oerhört mycketstörre
måsteFramför allt körastörre. när man

bådeparallellt i och kronor undereuro
år,flera vilket med sannolikhetstorman

blir tvingad göra.att

detta ska klaras, det migHur är en stor
gåta.
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Frågäfjtilrilkktiaspararna från" Aktiespararna.syar
svårtfinns scenarier väldigtDet visar kanske Jag har bedöma det. Detatt attsom

vårenföretagen gjort30 kommer har 1996 har varit börjagöraprocent att attav
2000-frågankonkurs beroende de inte klarat föra bolagsstäm-att av upp

år 2000-övergången. fråganHur det och därmed tvingaDuser morna upp
ledningsnivå. tycker har varitDet en

fortsätter våren.viktig sak. Vi tilläven

ska vi naturligtvis bakomSedan kulis-
det gäller handel, värdepap-närserna,

likvidfrågor,persregistrering och vara
mycket observanta och väldigtvara
kravställande. möjligtDet är ävenatt

lyfta fram delen i offentlighetenska den
vi hittills har gjort.änmer

påtagligt många bolagvi tittar de börsnoterade bolagen, Man IOm är sent ute.
datafrågomaförstått specialist-dig din uppfatt- betraktashar jag rätt som enom

fråga handläggs under administrati-ning ärär ute.att sentman som
nå-chefen IT-chef. De finnsav enve

där i organisationen,gonstans nere pre-
andra verktygcis ochsvarvar somsom

för ordna verksamheten.finns att

frånmåste lyftas Jag minnsDetta upp.
våras bolagbolagsstämma ii ett somen

miljard kronor,omsättning 1,5har en
frå-verkställande direktören mindär

påtagligt svävande ochett svarga ger
styrelseordföranden efter dethur svaret

ingriper och inför sittandeomedelbart
mångaganska konsta-stämma, personer,

frågadenna ska omedel-till VD attterar
nästkommande styrelse-bart tas upp

så blev falletsammanträde. Jag vet att
åtskilligt i det bolagetdet händeoch att

det styrelsesammanträdet.efter

få redovisningvill fram IT-kostnader i bolagen ViblirDet stora en avsom
IT-frågoroch övrigapåverka säkerhetrimligen bör resultatet kom- ärsom-

årsredovisningarna.väsentliga iAktiespararna ställa kravatt enmer
årsredovis-uppskattning kostnader iav

tydliggörs förviktigt dettaresultatbedömningar Detningar och i är att
går smusslainte längreDetägarna. att

frågor skett.dessa detmed sätt som
da-beskriver alltingMan annat, men

intetafrågoma finns överhuvudtaget
såtill och medkanskemed. Det är att
verkstäl-datafrågoma viktigare änär om

direktören har fallskärmlande ett
år. ganskaalltfem Deteller är trots

jämfört med kostna-obetydliga belopp
ZOOO-övergången frågorförderna m

IT-området.
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Frågatill Aktiespararna Svar från Aktiespararna
råderVad aktiesparare/småsparareDu Naturligtvis kvar. Det finns ing-att vara

idag ligger med portföljer i börsbo- bättre sparform långaktier sikt.änsom en
lagen

kortsiktigtMen det möjligt det kanär att
ganska intressant med iattvara vara

databolagen med den alltmer kommande
överhettningen.

Eftersom företagen eller mindre Nej, det har inte gjort.är mer
beroende har någonIT, ni gjortav gra-

olika företagstyperdering av

Någon riskbedömning måsteNej, det har inte gjort. Vi förlita
bolagen själva tacklar dessaattoss

frågor.

Vi vill lyfta fram dem krävaattgenom
IT-revision, ordentlig redovisning IT-av

frå-säkerhet och upplyftning dessaav
i verksamhetsberättelsema. Det ärgorna

vårt bidrag.

Vi talar här allmänt ökad medve- förJag rädd det kommer bliär att attom en en
den kommer så gångtenhet, alltför kapplöpning, allaDunär säger stormen en

bli följadet kan intressant databo- ska iväg till databolagen och hjälpatt att
lagen. kan marknaden i övrigt förändringHur med Det kom-systemen.rea- av

fråga så sådenna blir känd omedelbart och kraftigt detnär attgera mer mer
blir huggsexa den arbetskraftren om

finns.som

hade varit bra och möjligtDet det är att
detta ska ligga det politiska planet att

från sida hade tacklatäven statensman
långtdessa problem tidigare.

gåtamig egentligen hurDet data-är en
vanliga företagbolag, kommun ochstat,

låtit fråga år år.denna rulla efterhar
Alla medvetna det och ingen harär om
tagit i det allvar. gigantiskDetta år en
gåta.

sitter fem i tolv och heltHär man nu
någonting.plötsligt ska Sam-göraman

övergångtidigt finns här krav tillen
valuta, mitt i alltihopa, utan attannan

2000-frågan diskuteras.ens
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Fråga Svar från AktiespararnatillzgAktiespararna
råd från måsteVad skulle kunna dig jagTyvärr prak-sägaett att, rentvara av

till regering och riksdag Vad vikti- tiska skäl, ingentingär gör euroöver-
gången förränjust nu vi säkra klaraärgöraatt attgast av
2000-problematiken.

förändrings-Det andra draär att ner
bådetakten i statliga och andra system

påså detta. locketvi klarar Läggatt av
gäller reformer alla möjligadetnär av

slag, vidareutveckling medav program
får.alla de konsekvenser det 2000-

övergången faktiskt viktigare.är

Öka såkraftigt utbildningen vi kanatt
vårtVi bidrarklara detta. sätt, menav

ocksåbehöver medvetandegöraandra
så frågan möjligtdetta snabbastatt

bordet.kommer upp

mig till Freesesinte skulle anslutadet betyda Du ansluter JagSkulle gärnaatt
jag inser utvecklachansen idé. Mendig till idéJan Freeses nyttattatt taom

kräva mycketoch kasta bort det kommerutveckla attnyttatt mer resurser
på. det gamla. Detlägg locketgamla ärDu göraänsäger, trotsatt om

databolag tillallt, chef för ett sasom en
datumövergången ganskamig, äratt en

identifierbartdet lättliten sak, är ett
på positio-problem hitta fältettatt sex

åtta.det till Ganskaoch sedan vidganer
euroövergången.jämfört medenkelt

befintligt ochskrotaMen systemettatt
heltsnabbt byggasedan ett nyttupp -

helt andradet kräver resurser.

påblir detockså skulle detbetyda Jagdet skulle sättet.Men tro attatt om
frågapolitisk2000-årsskiftet Sedan detdet bara närtacklar ärär ytterstatt ta en

viövergången till ska ske. Mendirekt, nämligenmed nästatag euroneu-nya
problem i hela Europa. Detharron samma

euro-övergången i Europamöjligtär att
2000-bromsaskommer att av

inteårsproblematiken, vilket heller är en
fråga kommitharpolitisk ännu upp.som

får bety-jag inte. MenNej, detsvenska företag, organisa-Menar Du att menar
vårsvårigheter delarmåste dandemyndigheteroch närtioner över stora av

och allahandlar igår omgivningmed i EMU nästanvitill oavsett euroomeuro,
blir be-sker i Detlikvidströmmareller inte euro.

Sverigeförextrakostnadertydande att
det drari sin valuta,kvarleva neregen

mednäringslivi svenskteffektiviteten
medborgarna ochinverkan förmenlig

för aktieägarna.för vinsterna

U
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Finansdepartement

Inledning Avsnittet information vad finansdepartementet för hantera 2000-frågan.gör attger om

Medverkande Departementssekreterare Söderström,Lars Finansdepartementet.

påKrav ställs Det finns inom den statliga verksamheten behov samordnande in-av gemensamma
myndigheterna vad gäller 2000-anpassningen. Ett initiativ i detta avseende förbereds inomsatser

regeringskansliet. finansministernDet i regeringen för allmännaär IT-som ansvarar
frågor den statliga förvaltningen och han har uppmärksammat dessarör problemsom

årmed 2000 och Initiativet bereds innebär atteuron. som

åläggaförordning alla statliga myndigheter verkligen analysergöraatt0 genom en
föroch planer detta anpassningsarbetetupprätta

uppdra Statskontoret, sådana frågor,regeringens stabsorgan iär göraatt0 som
samlad bedömning läget inom den statliga verksamheten och sedan fort-en av

halvårsvisasättningsvis uppföljningar.göra

Förslaget för synpunkter i samtliga berörda departement och det möjligtär ärute att
förslag kan läggas fram till regeringen i början januari 1997.ett av

Tillägg efter hearingen

Regenngen Den 16 januari 1997 beslutade regeringen "Förordning statligaöversynom om av
beslutade årmyndigheters informationssystem inför Förordningen träder i kraft2000". den l

utgången årjanuari 1997 och gäller fram till 1999.av

föreskriver regeringen alla myndigheter under regeringen ska analysera vilkaDär att
övergången åranpassningar behöver i samband med till 2000 i de infor-görassom

mationssystem väsentlig för andras verksamhet.betydelse ellerärsom av egen
ocksåMyndigheter tillsyn ska redovisa bedömning anpassnings-utövarsom en av

tillsynsområdet. Myndigheter omedelbart under regeringenarbetet inom lydersom
myndigheter.ska för samlad analys underställdasvara en av

Myndigheterna ska vidare utarbeta plan i anslutning till sina analyser för denen
anpassning behövs. den maj ska myndigheternaSenast 31 1997 rapporterasom
analysresultaten till Statskontoret och den anpassning genomförts eller pla-om som

biståmed anledning analysema. Statskontoret ska med vägledning ochav me-neras
todstöd för analys- och anpassningsarbete och ska den 31 augusti 1997 tillsenast
regeringen lämna samlad bedömning anpassningsarbetet och därefter varjeen av
halvår lämna uppföljningsrapport.en
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studiestödsnämnden, CSNCentrala

000-omställningen inom Centrala studiestöds-behandlar hanteringenAvsnittetinledning av
nämnden.

Sundsvall.IT-chef Centrala studiestödsnämnden,Per-Erik Nylander vidMedverkande är

verksamhetsområden, dels bevillning och utbe-tvåmyndighet med olikaCSNOmfattning är en
återbetalningsverksamhetlån studerande, och delsoch bidrag tilltalning unge-av -

anställda. Antalet kun-liten med 550Organisationen ganskabank.fär ärstorensom
årsbasis.20-25 miljarder kronoroch omsättningenmiljonerder 2 är

och ungefärungefär 6 000CSN harmiljoner kronor.IT-budgeten 125ADBEn del är programav
finns olika standard-detlokala applikationer. Utövermed centrala ochär outsourcad delsystem40

och liknande.program

appli-stordatormiljö för de flestabestår huvudsakplattformen itekniskaDen av en
LAN-miljö.så PC- ochgår Unix-miljö och finnsiEn delkationerna. en

såväl produktionenADB-verksamheten,detharCSN mestaoutsourcat som enav
teknikstöd.programmering,systemering,förvaltningutveckling ochdelstor av

2000-årsproblematiken. Däremotgång analysenkommit medinteharCSN ännu av
ochADB-arkitekturinfrastruktur,byggtbörjan l99lsedanhar CSN en nyenuppav

Några2000-årsproblemen.tillmed hänsynapplikationerbyggtsuccessivt tagennya
ZOOO-anpassade.få lokala ärsystem

år står CSN till2000, inomjobbet meddet fortsattadet gällerFörhoppningen, närregelverkNytt
återbe-både bevillnings- ochregelverk berörlösning liggande förslagetdetkan ett nytt somge om

deTankenjuli 1998.kraft den ärska träda i ltalningsverksamhet att sys-nyasom
också år 2000-därmed bliochplattformtekniskai CSNsska integrerastemen nya

anpassade.

ochkartläggningförsta2000-projekt göraCSNgöra attBörjar är väg att starta ett engenomnu
såväl maskinvaraomfattarhelhetsgreppske2000-analys analys. Det ska att ta ett somsomgenom

och risker.påverkan, beroendenfå omfattning,Vi behöver grepp omprogramvara.
klart till den ldet skaambitionenmedi början 1997Analysarbetet attstartar varaav

juli 1997.

applikationerna,egenutveckladeoch deanalys rutinergällerdetNär system,av
vissalla fall jagkänner iganska bra. Däremottroligen klara detkommer oroatt en

kommunikationdrivrutiner,operativsystem,tekniskaalla kringrutiner,gällerdetnär
och routrar.

iochbåde interna ärberoenden till andraGränssnitt och externa,Samordning system, samman-
myndighetdatumintensivandra,fråga. precis fleraCSNviktigär önskvärd hanget är, ensomen

högskolor,försäkringskassan, RFV,Riksskatteverket,många kopplingar tillmed
fl.landstingkommuner, m

Om2000-anpassningen.förformernaklaraviktigtDet är ut annarsgemensamtatt
blirlevererandeellermottagandeoch detsin sida systemetCSN ändrar sättett

då blir det problem.ändrat sättett annat -
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ocksåVi ska tittaDokumentation hjälpmedel behöverpå och de verktyg vi för byggaatt syste-som
kan problem fortsättningsvis årtitta hur de klarar 2000-problematiken.och ävenge men

område där viEtt problem dokumentationen för de gamla Denärväntar ärsystemen.
såinte lätt in många måstei och knappast uppdaterad heller. fallI vi in itränga äratt

förståkoden handgripligen för vad gör.att programmen

Fråga Svatfråntill CSN :CSN

svårtUtan analys och tidplan det Vi har egentligen inga manuella rutiner.är att
kommer fåCSN hamna. Om Skulle vi problem det kritiskaärveta att mestvar

förutser det d 1 CSN inte betala till de studerande.värsta, att att utv s pengar
hinner med 2000-anpassningen och Skulle inte klara2 det, blir det förmod-

någotdet inte blir regelverk hur ligen skickar beloppnytt att ut samma som-
påverka föregående månad. Vårkommer det vad har för betaladeatt uter,

manuella rutiner i beredskap ambition naturligtvis fixa detta.är att
För skulle det katastrofoss vara en om

inte det.gör

Vi har försökt uppskatta vad det skulle
kosta de gamla systemenatt anpassa

våraidag, 6 000de utser program,som
och vi hamnar kostnad 30-50 mil-en
joner kronor.

tvåfår finns bara och detOm inte dessa Det sätt ärextra resurser
dåvad händer30-50 miljoner kronor,
nå-förmodligen inte lagtNi har väl försöka dessaatt0 generera pengar

eftersom integonting i budget gjort dra utveck-att ner annangenom
analysen ännu ling och sig 2000-ägna

elleranpassningen,

tillbygga med hänsynnytt systematt0
regelverk.ett nytt

Vår förhoppning regelverkär att ett nytt
problemet. det blirlöser del Huren av

de beslut fattasberor mycket som av
och riksdag.regering

beroende dem. Iden analysCSN har gjort outsourcing 6 000 Ja, är aven
måstefått ska samverka. Däroch hela driften har ni vi göraprogram som-

måste ocksånågon få klarahjälp eller räknar med vi ansvarsgrän-utatt var
gårfrån mellan CSN och outsourcing-den leverantörenhjälp serna

leverantören.

då gjordes inte. finns ingaoutsourcing-avtalet skrevs, Nej, det DetNär togs
sådana2000-årsproblematiken garantier.hänsyn till

detaljnivå. Den kommandehar idag InteVet ansvaret ana-vem som
naturligtvis visa det.lysen kommer att

vad leve-övrigt finns regleratI ärsom
vad CSNsoch ärrantörens somansvar

gråzondet finns säkertMen enansvar.
där.
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CSN"Fråga till frånSvar CSN

Vi har hört exempel myndighet har redanCSN byggt arkitektur där vien en
"inga regelverk för har databaser och tabeller förbe-äratt nyasom sa som
bådeklarar inte och", och redda förDu hantera hela datum visäger näratt

då får"gärna regelverk för jobbar med beräkningar medett nytt mera.
någonting vårbättre" kommentar Och det för del kommer ett nyttom--

så måsteregelverk fixa det.
Kan vi lösa 2000-problemen i samband

såmed det, det klar fördel förär en oss.

några önskemål fådet gäller Vi behöver samordning emellanHar Du när en
engagemang myndigheter och organisationerstatligt som

information.eller utbytersättannatett
några så-finns spindlar i detDet nätet

någraRSV, och till.RFV Detsom vore
fåbra standard och fastställa rikt-att en

Ärlinjer för ska vad.vem som anpassa
så eller "videt RSV RFV sägeratt att

frånvill ha följande postutseende och
med viss dag" och sedan ska allaen

variantandra sig. En är att mananpassa
tillhandahåller gårtjänst där det atten

både formatskicka gammalt och nytt
det anpassningen behöver skegör att

många måsteistället förställe attett
Idag finns det ingaanpassningen.göra

spelregler för detta.riktiga

spri-handlar överhuvudtagetDet attom
erfarenhet. Vi jobbar alla medda samma

och det känns liteproblemtyp av
varje organisation ska behö-knepigt om

bliruppfinna detta hjulet. De somva
förstås.glada väl konsulternaär

återbetalningssystem. Ettsamtliga Idag harandelHur system trestor av era
skulle innebära fjärde.regelverk regelverkskulle berörda nytt ettett nyttvara av

återbetalningssystemen skulleidag gamlani har 6 000 Deprogramom
Vår tanke byggafortsätta rulla. äratt att

återbetalningssystem för hanteraattett
Pålåntyper. bevillningssidanfyra olika

antal olika studiestödssys-har idag ett
bli samordnat stöd.ska detDär etttem.

gamladelar dessaDet gör syste-att av
försvinna ochkommer ersättasattmen

studiestödssystem.med ett nytt

svårt förändringensuppskattaDet är att
bådeför det blirstorlek ersättaatt gam-
naturligtvis byggamed ochmalt attnytt

funktionalitet i de systemen.nyany
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svarvsránicsuFråga CSN;till
har ifrån Nej, det har inte. Vi utredninganalyserat detHar ni resurs-

remiss och viskulle har varitsynpunkt, hur mycket det kosta ute vetsom
inte vad händer med den.som

finns viss risk.det klart detförtroende för leveran- Ja,niKänner är attatt ener
myndigheter i Sundsvallni framme Vi fleraresurserna Säghar är ärtör storaatt

något visoch CSN ochkanske RFV, SPVjuli 1997 och leverantörenvid 1
så strider litevi grejar inte detta,"tyvärrsäger att samma resurser.om

het i SundsvallKonsultmarknadeneller resurser"varken kompetenshar är-
idag.rädda för dettaniär

kanVisst finns det risk att resursernaen
vår ochEftersom leverantör ibli knappa.

internationell leverantör,för sig är en
finns överallt.2000-problemetmen

trång sektor.kan blidetJag atttror en
så vårtvikonsulterna, harDels egetmen

också med i dennaskafolk som vara
med ochbl förutvecklingen, att varaa

testa.

någon kanske.Ja,något skälFinns det sär-göraatt
Sundsvall eftersom detjust iskild insats

många myndigheter därfinns
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Posten Postgirotoch Bank

Avsnittet behandlarInledning hanteringen 2000-omställningen inom Posten och särskiltav
Postgirot Bank.

Jan Jansson Postgirots IT-chef och förMedverkande ledare Postens 2000-anpassning.är

Posten-koncernen har jag för hållaCentralt I ihop problematiken kring millenni-ansvaret attorgan
för samordning umskiftet och vi har nyligen för hållaarbete samordna och reda på destartat ett att

förberedelser i koncernens olika delar. harPosten spännvidd, alltgörs storsom en
från dela brev, forsla paket och ordna betalningar till faktiskt haatt ut att ett eget
flygbolag flyger ut postensom o s v.

Vår utgångspunkt affärsområde,varje varje företag, har för sinklaraär att attansvar
del 2000-anpassningen.av

säkerställa det verkligen händer saker, har vi inrättat samordningsorganFör att att ett
uppgiftmed att

sprida information 2000-talet och vad det faktiskt innebär för förPosten, än0 om
så riktigt förstått vad 2000-skiftet innebär,länge har vi inte hela vidden utanav
det gäller alla och vis sprida information för väcka planeringsaktivi-sättatt att

till livteter

åt,möjliga bära sigstöd alla tipsa hur ska upprättasätt, att att0 ge om man
så planeringsarbete och det genomfö-checklistor vi säkerställer detatt atto s

ske verkligen blir genomförtrande skasom

följa där direkt till koncernledningen i Posten kommerkontrollera och attupp0
vi upptäcker det finns verksamheter inte hänger med iattrapportera somom

svängarna.

både rådgivandecentrala verksamhet, och kontrollerande, harDenna är star-som
ganska nyligen. Vi har ingen direkt erfarenhet hur det exakt inomännu uttat av ser

avseende.i dettaPosten

egenutvecklade. finns tillPostgirot har ungefär 5 000 DePostgirots är storaprogramvaror som
förhållanden många år vi harstordatormiljö har nacken. Det innebärdelar i att sys-en som en

ganska traditionellt slag där somliga ganska gamla, andratemmiljö ärärsystemav
ålder också påfinns flora och med stigande bristbetydligt kvaliteterDetnyare. en av

kvaliteter.

månad. Väldigt mycketPostgirot ungefär 30 miljoner transaktioner avprocessar per
våra fasta linjer. Antalet registrerade användare iuppdrag via 5 000 och uppringda

stårvårt På45 000. postkontoren finns 8 000 terminaler i direkt kon-ärsystem som
Postgirot. finns 15-20 000 avlämnare filer.takt med Det av

månad, vi väldigtPostgirot hanterar 121 000 filer vilket pekar haratt storenper
normaldag flyttas ungefär 25 miljarder kronorkontaktyta En vid Postgirotexternt.

mellan kontona.
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Utmaningar har framförDet inte bara 2000-problem. Vi har också fråganär ettoss, om euro
för Postgirot och Därtill,EMU. vi har gammal systemmiljö, har ocksåvi ambi-attgenom en en

tion allt detta arbete vi lägger för klara millenniumskiftet ochatt attur som nu ner
skaffa systemstruktur. kommerDet vi naturligtvis inte hinnaatteuron, oss en ny

bygga klart till millenniumskiftet, delar det ska färdigt.men av vara

Millenniumskiftet till kravställandesitt väldigt enkelt, tvåvi ska lägga tillär positio-
årtal. svårarei det liteMen genomföra i praktiken.är attner

såNär det gäller egentligen den, mittEMU perspektiv, hot kanskeär större änettur
millenniumskiftet därför där IT-perspektiv, inte kravspecifikationenär,att sett ettur
klar Alla spelregler finns inte plats, alla politiska beslut finns inte Viännu. tagna.

inte Sverige kommer med i eller inte. kan inträffa väldigtEMU Detvet sent attom
får måste tvåvi de slutliga besluten. Vi hela tiden jobba för inläge där vivägar, ärett

måstemed, utläge där inte med. Vi väldigt kunna spår.växlaärett sent

vår synvinkel allraDet bäst, det den euro-valutanattvoresom ur vore gemensamma
stånd årinte till överhuvudtaget före ståndkommer 2000. Om den kommer till i

för också från DåEuropa i övrigt, det bättre vi med i början. kanEMUär ärattoss
hitta systemlösningar enklare med fasta växelkurserärsom o s v.

läge där övriga föreställerHar vi Europa med och jag mig det likadantär ärett att-
såför övriga banker har hela tiden laborera med valutarisker eftersom väx-att-

svårareelkursen mellan och svenska kronor ändras dagligen. blir betydligtDeteuron
såbättre vi visste redan vi kommer med kan vi planerahantera. Detatt att attnuvore

frånför början.det

tänker Postgirot lösa detta har gjort sedan början 1996,Postgirots Hur Det av sommaren
lösningar vår grundläggandevi har analyserat systemportfölj. Vi har gjort förstaär att en ana-

identifiera vi överhuvudtaget intelys, där vi försöker vilka delar iatt systemet som
använder. finns ligger och skräpar och vi inte använder. Vi harDet program som som

såför kolla vad "lik i lasten", vi inte job-verktyg är attett att att ger ossupp som
ba med dessa.

också identifiera de affärskritiska där viVi kommer attatt mest systemen, avser ny-
både och millenniumskiftet. Vi kommerutveckla och samtidigt klarasystem ut euron

på affärskritiskadel vissa de Dereengineeringgöra systemen. systernatt en av som
konvertera, d med fabriksmässig hante-vi inte hinner med kommer att v s en mer

kombinationring de gamla datumuppgifterna till de Detöversätta är attnya. en av
regelrätt konvertering och fram systemstruktur.göra att ta en nyen
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millenniumskiftesgeneralmillenniumskiftesfrågoma har vihanteraFör utsettAlla system att en
halvåret 1996.förstaundermåste fanns platstestas som

millennium-dennasnabbt efter ha konstateratutsåg väldigtgeneralen jagDen attatt
hade nämligen,vad Jag närfaktiskt finnsskiftesproblematiken närmare än tror.man

bästafått portföljdatoråret, finförrai septemberPostgirotbörjadejag aven ny
ställde systemklockanjagskulle händavadprövade den närjagmärke. När omsom
avvaktade. Vad hände23.59 ochklockanställdedecember 1999 ochtill sista

Då det1980-01-04årtal, tillfyrställiga slogmed sittPCsprillansMin varomnya
Då fartfick detkulinte längre. oss.

Påminst det.finnas därkan2000-problemetpåminnelseDet är att anarmanomen
gälla äldrefrämst skulleslår med detsig tillnågot det riskär attsätt att sys-roman

viutgår från allavii övrigt. Menbratycker det systemattMan utatt somtem. ser
år 2000.händer eftervadaningvi har ingenmåste definitivthar testas somom-

kunnaverktyg skamedkonverteringsarbetet, där göraförin offertertagitVi har
hurså riktigtharanalys,genomförtinteharVi ettanalyser. attännu grepp omen
ändravår värld,iövertygadefullständigt ärfår. vi attdetta Detomfattning är omstor

alltihop.måhända enklare ändatumendessa är att testa

inte iviinförandelogikhitta görvår systemstruktur attiallt villFramför somen
omlagdai bruksuccessivt kanvialltihop,genomför tanågon big bang utan attstor

gamla. Vi skadesamverka medskaockså deDet gör att programmennyaprogram.
påhåller vi justomkringfinnslogistikenemellan. Den runtbryggorbygga nusom

analysera noggrant.att

klararvi intepå, vad skaockså funderar göranaturligtvis ärviVad ytterst om
i tiden.framlite längredenreservplan, ärframVi ska2000-anpassningen. ta menen

i tid.bli klaranaturligtvisutmaningenden är attuppfattar störstaDetMåste bli klara somsom
i tid

själv-räknarVitillgångennaturligtvistid berorklara iska bliviOm resurser.
inte möjligtenkeltheltDetallting själva.med är annatorkainte kunnamedklart att

hårt försökamedjobbarVikonsulter.utifrån formi attmåste hjälpän taatt av
ocksånaturligtvisdetmed det. Menslutfasen ärilånga avtal ochupphandla är

för bild-specialsystemVi harvi har.de underleverantörerberoendeså vi äratt av
blir klara i tid. Detdeochunderleverantörerberoendedär atthantering är avo s v,

frågaocksånaturligtvisär pengar.omen

dehar,Postgirot ärkontaktytamed denutmaningen,andra ex-Den storaför somOro storaexterna
ska redo-till demfiler ochoch leverantörertill kunderrelationernarelationerna somavterna

tillbaka till.visa

iska fungerarelationernadessaför hurväldigtkännakan externa enJag stor oroen
skabarainteosäkerhet. Detockså präglas äromkringvärld somrunt avoss, som

skavilkenomvärld istabilmåste finnasdetvåra grejor,få ordning utan en
förändringar.alla dessagenomföra

åren hardeallvarligt attväldigt närmasteanledning trefinns allpå Det somallvarligt attSe se
underomläggningsarbetet40klaraplanåren det här. Postens procentärnästa hantera atttre avav

underkvarandel20sedan ha1998 ochunder40 procentytterligare1997, procent
kunnamöjligt, förså tidigtklarabliförsöka attAmbitionen1999. är an-attatt som

fångagått itidigareintedå problemde tester.och attförI999vända taatt testa som
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Fråga till Posten

miljöI där miljarder kronor går måste25 hållaDet isärgöra är att tester
varje gårdag, hur det till produktion.ändra och Det innebär vi harrunt att att en

sådanoch i miljö testmiljö idag, löpande användertesta en som
vårt förvaltningsarbete,i denmen

testmiljön inte anpassad för de voly-är
jag räknar med vi tvingasattmer som

genomföra har mycket intensi-när en
systemutveckling. Vi planerar förvare

uppgradera den maskinparken, därföratt
måstedär vi laborera med maskinda-att

låter sig naturligtvisDet intetum o s v.
i den löpande produktionen.göras

5 000 tycks vanlig vi har gjort kostnadsuppskattningJa,program vara en om- en
fattning i databehandlingmiljöer utifrån fått våravad vi hittills har fram istora

från olika källoroch hör uppgifter analyser.
alltifrån 30 miljoner kronor tillupp en

åtgärdamiljard förkronor 5 000 vi ska klara millenniumskiftet,Föratt att
någongjort fåHar helst och med delarutprogram. som euron oss av sys-

kostnadsuppskattning temportföljen i systemstruktur,en ny
räknar vi med investering 500en
miljoner kronor. Vi har inte separerat ut
millenniumskiftet ståreftersom vi inför
dessa uppgifter samtidigt. detMentre

bli mindre, det kan blikan mer.

såMed den erfarenhet vi har härsom
långt, visar det sig det lättäratt att un-
derskatta problematiken. Jag tror att

faktiskt.kostnaderna växer

två inget val. Om viKommer genomföra de änd- harJa, nästan göratt
så måsteår viringarna EMU 2000 samtidigt dessa sakernaoch separat, testa

två gånger.allting kommer vi inteDet
därför det testsidanhinna med, ärattatt

den kritiska.är mestsom

överlevnadsfrågasvårt för Postgirot.Om det visar sig ni har hinna Det äratt att en
sådå uppgifterna,med här, vad för prioritet skulle graderahar ni Men man

måste millenniumskiftetförst klara
förstås det sudden deathärannars-

tillåtaoch det kan inte oss.

utgårinte ha EMU med innebär,Men att
från, konkurrensnackde-jag väldigt stora

Postgi-lar för Postgirot. Det andra är att
marknadsandel betalning-harrot aven

så väldigt50 procent, att storarna en
betalnings-Sverige skulle drabbasdel av

så medi fall vi inte har EMUatt oss.av
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Postenirrágaj frånSvar Postentilv - -
reservplanNej, vi har ingenPostgirot reservplan ännu,Har menen

fram reservplan förtänker attta en
då finns det väl delochgardera enoss
kandirty tricks göra.man

gå till,verifierat hur det skaVi har inte
laborera meddet kan att attvaramen

och backaskal kringlägga systemetett
år skaf-antal föridatum attettsystemet

frist.fa sig

jag det skaparSamtidigt atttror enorma
få dettadet gällerproblem, när att att

arkiveratmed det vi harihop s0 v.

någonting löserfårDet utsom manvara
åtgärden.den allra sistasom

så finns det,det gäller EMUNärnågot eller överlägg-samarbeteniHar som
fungerandebedömer det,jagi Sverige ellerövriga bankermedningar ett samar-

mellan ban-bankerna ochmellanbeteproblemjust dettautomlands om
riksbank.myndigheter ochkerna,

millenniumskiftesfrågangällerdetNär
sådantingetså mig veterligt,finns det,

samarbete.

intesådant samarbete,söktVi har men
fått det sätt än attannat genom

respektive bankmeddirektkontakter
finns migdetfå fram intresse,kan men
frånsådant initiativveterligt inget t ex

Bankföreningen.

koncernstyrelseÄr egenskapiproblemets art Ja, ägarnamedvetnaägarna avom
väli Postgirotoch styrelsen äri Posten

det.medvetna om

affärsplaneringvåriinte minstVi har
väldigt tyd-dettabudgetering gjortoch

motvilja,vissunderNaturligtvisligt. en
kostareftersom det pengar.

mig veterligt.gjortvi inteNej, det harpolitikernatillvidareni fört dettaHar
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frånFråga Svar Postentill Posten
två dimensioner detta.finnsockså 000 avlämnare Det15-20Du nämner

samarbetet medhur kommerfilerav
riktig standardfinns idag ingenDetltilldem att

sådana filer ska Vi harför härhur ut.se
mångfald filformat och kan utanaven

och till vi kla-förlänga detvidare attse
Då for-klarar denmottagningen.rar

materialkan läsa detdelenmella att
det kan dessvärrein,lämnats mensom

fel i sinaharinträffa avlämnarnaatt
felaktigadet utlöseroch sättetsystem

finns fortfa-riskentransaktioner. Den
duktiga läsarande äräven attom

det de lämnar.

naturligtvissidan finns detPå andraden
också elektronisktåterredovisar iatt

då dettafinns det riskochformat atten
går vilket skaparinte ta emot,att enorma

väldigt mycketeftersomförproblem oss
betalningar.på elektroniskajustbygger

klara dettaarbetskraft förinteVi har att
manuellt.

detkan när2 En man seoro somannan
till omvärlden,relationernagäller är att
ochavlämnaredetta är mottagare som

också våra kunder.är

vårdålig omvärld,iberedskapenOm är
millenni-våra inte klararkunderd sv

då har Postgirotumskiftet eller euron --
medockså jätteproblemnaturligtvis ett

våraochfinansiella risker annat om
stabila.intekunder är
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Trygg-Hansa

Avsnittet behandlarhur Trygg-Hansa hanterar 2000-omställningen.Inledning

Christer Gustafsson systemchef IT-funktionen, Trygg-Hansa, Stockholm.Medverkande är

ocksåfullsortimentsbolag Vår målsättningFörsäkringar, Trygg-Hansa och bank.är ärett attnu
banktjänster försäkringsbolag, alltsåheltäckande inte nischbolag. Banken ärett ettvara en

alltsåfullsortimentbank, inte nischbank. betyder harDet Trygg-Hansa väl-atten en
såväl företagdigt spännvidd produkter och tjänster för privatpersoner. Vistor av som

har koncentration nordiska marknaden. dominerande delen finns i Sveri-Denen
har dotterbolag i Danmark, i och i de baltiskaNorge staterna.ge, men

två ungefär fyra miljonerVi ungefär och halv miljon kunder och hanterarhar en
såmångaförsäkringsavtal. Därtill finns avtal annullerade,gällande ganska ärsom

Målsättningenbetydligt volym. kundens huvudleverantör.det större ärär att vara

innehåller många datum och beräkningar medSamtliga försäkrings- och banksystemVarför 2000
långaär avtal, framför alltproblem Avtalen gäller viss tid och har ganskadatum.ett spa-en

långa haravtal. När det gällerrande och pensionssidan det väldigtär personnummer,
människor föddaproblematiken ganska länge och kan hanterahanterat den ärsom

sekel hyfsat väl iunder olika systemen.

förstasåväl försäkringsbolag bland detidigt bank ochTrygg-Hansa ute, somvarvar
hel dellever länge. Vi harbörjade med datorer och IT. Det gör systemenatt sys-en

fördelaslång investeringarnafortfarande har väldigt livslängd och där övertem som
lång tid.

mängdenenkel, detvarje ändring i sig väldigtEtt problem görärär äratt sommen
omfattande uppgift.det bliratt en

denförhandlingsbar. För Trygg-HansaTidplanen för 2000-anpassningen inte ärär
då ettårsavtalen saksidan gälla.i börjarkritiska tidpunkten slutet 1998, attt ex

Vimillenniumskiftet redan. harDärmed börjar komma och stöttpassera
framåt det harnågra små år i tidenproblem hittills, där ligger fem o s v, men

Än små störningar.så millenniumskiftet myckethantera. länge harkunnat gett oss

gång året gjort det arbetet1996 och vi hardrog i arbetet i början2000-läget för Trygg-Hansa av
självasåg inget problemTrygg-Hansa Gemini. Vi tidigt dettatillsammans med Cap äratt som

antalmåste undersöktefinnas kunskap. Vibehöva lära allting Detska ettoss om.
modell, Transmillennium Services,och fastnade för Cap Geminisleverantörer som

väldigt ide har jobbat med mycket USA.

målet identifiera datumter-genomförd analysenAnalysen och med denär attvarnu
någonstans. Vi har kun-användsbefintliga systemportföljen och dei den se varmer

få frågorfå arbetet ochframställa statistik och underlag för det fortsattanat svar
påverkas fortsätter vi medoch huromfattande problemet VilkaHur är systemsom:

renoveringen kan byggaför delVad drar slutsatser detta En system om, enav
till avgörandeleder frameventuellt med köpt Detdel kan ersätta ett system o s v.

frågor också.strategiska

påbörjat kraftig satsningVi fortfarande väldigt stordatordominerade, harär enmen
IT-plattform bygger client/server-system.en ny som
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maskinell I den maskinella analysen har samtligaEn alla stordatorsystemprogramvaror -
analys allt bank och försäkring och alla köpta körts i verktyg.av ettprogramvaror -

också gåttVi har igenom kontrakt för köpta och förhandlar medprogramvaror 0 s v
förleverantörerna knyta dem kontraktsmässigt i de köptaatt systemen.upp

så tillåter,Vi tittar, fantasin andra Detgott ärsystem t passersystem.som ex an-
lätt glömma. Och sammanställer i komplettatt rapport.nars en

från frånexempel analysen stordatorsidanExempel Ett visar omfattningen. Trygg-Hansa har
stordatorsidan Cobol och dem192 93 berörda. Vi har analyserat 10 553ärsystem procentav nu

allra flesta såDe berörda, eftersom vi hanterar väl-ärprogram, rn m. programmen
måstedigt mycket datum. Vi analysen drygt 8 000 hanteravet attav program

eller Det 14 miljoner kodrader och datum 400 000 ställen isätt. är överett annat
Mängden intressant.ärprogrammen.

påbörjat såAnalysen genomförd och vi har själva genomförandet, viRelativt tidiga, tycker självaär
väl rustade tidigt stå årrelativt och bör väl rustade inför 2000.äratt ute

några områden.Vi forcerar systembyten inom generalplan täckerEn samtligasom
områden gångklar. Vi 60 arbetet redan i undersom 1997.är gör ärprocent av

Måldatumvi 1998-06. Sedan någraResterande 40 under 1998. har vigör ärprocent
månader ocksåVi har lagt i den ordningen, de minst kritis-systemen attsom reserv.

så framåtmycketka kommer skadesystem inte arbetar skadatsent utanex som en
har ofta inträffat behövs.när systemet

Vårtill arbetet har tagits i budgeten för 1997. tidigare analys kostnadenHänsyn av
dåhar byggt Gartner Groups allmänna bedömning och hamnade 75-115

miljoner kronor. jag det för betydligt mindre kostnader.Men Trygg-Hansa ärtror att
framåt"glädjande", för dessa investeringar för inte verksamheten deDet är ärutan

några fåtvingande. Vi inga exakta siffror, det den totalanämner är procentmen av
IT-budgeten.

ändå lågaorsak till kommer fram till ganska siffror, det i analysarbe-Koncentrerat En är attatt
till fem hälftenkommit fram det fem för problemen.system änäratt systemtet som svarar mer av

således ganska koncentrerade. kommer medDe Ettär ersättasatt ettsystemenav
årsannolikt redan under nerlagt.helt och kommer Förnästanytt system att vara

några står ocksåde andra delarna, för del, har nyutveckling. Destorav som en
också fårtillkommer utfasade. Det bidragande orsak betydligtär attatt vara en

mångalägre kostnader andra.än

frånFråga till Trygg-Hansa Svar Trygg-Hansa,
frånbäst; rådet utifrånEftersom förefaller ha hjälpTrygg-Hansa Det är att ta

långt, råd någrahunnit relativt vilket kan har kunskap problemati-som omge
så långthunnittill Övriga inte har ken.som

snabbt kan sig i deRätt sättaman
frågeställningarna,olika med externmen
går få mycket värdefullahjälp det att

frånerfarenheter andra företag.
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.Ftå9âil7TÖá9%H§"§° Svásr-fråñ-Trygg-Hansafå
gdet gäller integrationen med någonNär Det viktigt det sker formär attmyn- av

digheter, postgiro, bankgiro och liknan- samordning.
kommer det fungerade hur att-

Något arbetar mycket med detnär
gäller gränssnittsystemen tolkningsde-är

så inte behöverlen, hanteraatt ett
fullt datum med sekelsiffra, vi tol-utan
kar. Vi räknar i principmed vid allaatt

tvåinkommande transaktioner hantera
ingångar, expanderad ochären som en

inte expanderad. För denärsom som
expanderad det tolkninginte är är som

gäller.

Tolkning innebär lägger tillinnebär tolkningVad att ettman
årtalregelverk detsäger attsom om som

detkommer 1970är över vet attman
påligger förra seklet och det underär

utgå från påkan det är nästaattman
sekel.

från någraerfarenheterfinns delDet en
påbörjadeamerikanska bolag jobbetsom

utgångspunkthade expande-och attsom
ändrade väldigt snabbt strategiDera.

rakt igenom tolkning. Derasoch kör nu
bedömning tolkning lite säkrareär äratt

kanoch har mindre risker. Sedan man
successivt byta detta underut resan.

tidsnöd, vi tolkningenOm iär trorman
alternativ.braär ett

så långt det gäl-Vi har inte kommitjämför Trygg-Hansa insatserna närHur när
motsvarandevi har gjortår med EMU och hur ler EMUdet gäller 2000 ettatt

analysarbete.hinna medkommer Trygg-Hansa att
båda anpassningama

viVi internt hypotesen är attattsa oss
samtidigt. Viinte vill EMUgöra atttror

så vitillräckligt komplicerat,2000 är
Vårtvå preliminäravill inte ha projekt.

bedörrming det för Trygg-Hansa ärär att
mindre problem hantera EMU, änattett

2000-problematiken.hanteraatt

bankvärlden det liteändå och ilever i JaOch Trygg-Hansa är annor-en
pågår intensivtför där ganskalundabankmiljö ett

påså vi vi kan delasamarbete, tror att en
andras erfarenheter.del av

långt framme iinte alls likaMen är
analysen.
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Fråga till Trygg-Hansa
Är någonting inom det det säkert. Men det ingetdet Trygg- Ja, är ärsom

vi känner jättestor för.kan ha förbisett DetHansa äratt oroanar som
får någonmöjligt vi problematt som

berörsannan av.

Vi helt övertygade det ärär att test-om
det och den kan vifasen är storasom

oroliga för. risk detlite En är attvara
för mycket problem, vi har förblir att

svårt etablera bra testmiljö och attatt en
igenom tillräck-vi verkligen hinna testa

påför ska säkraligt mycket att vara
det kommer fungera.att att

någontingSedan kan det säkert somvara
förhopp-hittills har förbisett,vi men

vi det underningsvis upptäcker resan.

den delen,Allt testarbete,det gällerTrygg-Hansa ärHur när storagör som
själva.räknar vi medregi ellertestmiljön, ni det i göragör attegen

ocksåsakenlämnar ni denut

praktisktinte inskrivet igått kontrakten finnsigenom DetTrygg-Hansa har taget
åtminstonenågot dagsläget,kontrakt iprogramvaruleverantörer.med samtliga

några år gamla, hardeinteni detVad lärde är att manomav
millenniumskiftet.tagit hänsyn till

med allaförhandlat färdigtVi har inte
del har vi inteochleverantörer ensen

fåpåbörjat försöka 2000 imed att
avtalen.

Är vår alla leveran-avsikt hagång Ja. DetTrygg-Hansa ärgöra attatt nya
med kontrakt.uppknutnademoch förhandlakontrakt törerom

igångSättråd dem harför tillVad vill Du gg.somge
kontrak-sig igenomdetta framför att

förmodligen detsvårt redanleverantörer Det ärsinaoch äröverten nu,se
årsvårare ochkommaännu ettatt om

förhandla.försöka

så sånågonting, detKan görgöraman
ha varitmöjligt. Vi bordetidigt utesom

påstå.vill jagtidigare,ännu
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ASG

Avsnittet behandlar hanterar ZOOO-omställningen.hur ASGInledning

Moshuus IT-ansvarig för Stockholm.Björn ASG,Medverkande är

mångatvå åren genomfört flera IT-projekt, där har byttASG har de-stordator1971 senaste ut av
våra särskilt Unix- och client/server-plattformar.problem Det gäller AS/400-,system.ger

problemområde beträf-ASG harberörs primärt inte 2000-risker. MenDessa ettav
våra stordatorapplikationer i Sverige.millenniumskiftet och det Detfande ärär ett

1970-tal. idagbyggde tidigt Detgammalt "Jurassic Park"-system är ettsom
så svårt förändra. Vioch det kommericke modernteffektivt är attattsystem, men

på stordatorn.arbetetkoncentrera

2000-övergången för transport/logistik-företagproblemOrsaken till ärMånga online- är ettatt ett
50-60 fraktsedlarjust-in-time. Vi kör 000många online-transaktionertransaktioner vi köratt per

Norden-dag. ASGi världen 100 000bara i Sverige ochdag, ärnärmare ettper
Östern ocksåharockså Fjärran och USA. Vihar bolag i Europa,baserat bolag, men

mångaligger bok-både inrikes och utrikes. I detmånga transaktionerekonomiska
från våra kunder, cirka 30 kommerEDI-bokningarningar kommer procentsomsom

vår informationanvänder delpåverkade ViViden ärvägen. parter.externa en avav
sigkundavtal, kan sträckatrafik. Vi har prissystem,framtidaför planläggaatt som

två-tre år.tillupp

millenniumskiftet1997 med avseendePlanerade insatser under ärPlanerade att
insatser 1997

specielltheltkontroll alla miljöer,generell ävengöra programvaranyaven0
skullför säkerhetsclient/server-plattformenUnix- ochminidatorer och -

för och "hur sjuk kodenhälsokontrollstordatormiljön göra senoggranneno
verkligen är"

plattform ochtilldär migreramöjliga scenarier,bedöma ettär attett en annan0
förmardrömkan verkakod. Detskriva alloch slätt börjarättannat att som enom

idag.många, det alternativdeär sersommen

och vilkenmycket det kostarhurscenarier vi väljer,Avgörande för vilket dessa ärav
årsskiftet 1998/1999.klart tillmåste inrikessystemvi har. Vi hatid t ett nyttex

vi chan-för problem. Nu harår iställetinför 2000,hellre möjligheterVi villmöjligheterNya se nya
teknologi eller networkmodernstordatormiljönår 2000 den gamlainför byta motatt ut com-sen

2000-problema-miljön,gamlavill dra denskäl till viEttputing. oavsettatt oss ur
underhållet detochpersonberoendemycket ärtiken, inte minst det ontattär om

vi blir EDI-område. sakdetta Enoch kompetens ärkunskap att meraannan
våramåste hänsyn tillalltså produktion, ochpapperslösberoende, parter.externata

Svarsfrårggggå" .jz
relationernadet detransportbranschen Främstrisker finns i ärVilka externa

inkommande EDI-mängdermedmillenniumskiftetgällerdet storanär
möjlighetoch vi inte hardokument som
kundernainnan. Dekontrollera storaatt

vimed, kansamarbetevi har närasom
från småsmå mängderpåverka men

svårare.kunder kan vara
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frånFråga Svar ASGASGtill

klart ASG i praktiken. inågot går kommer Det helt Menfel,Om ärtransporten
våra kundenvållar alla EDI-avtalfram och detkommerinte ettges an-pro-

fårför de nödvändiga ochnågon, ansvarig denförblem är attsvarvem
upplysningarna förkorrektadagen att genom-

föra transporten.

halvåret 1997första2000-anpassningen Undertidplanen för görHur enser
stordatormiljön. Dethälsokontrollut av

år1,5 för migre-behövaskommer attatt
har i storda-förändra kodenellerra

verka knappt, vikantormiljön. Det men
client/server-möjligheter medser

har god erfa-i och medtekniken att
gamla storda-med flyttarenhet överatt

Unix-miljö.till AS/4OO ellertormiljöer

Vi i diskussio-kvartalet 1997.antingen skaffa Första ärkommerASG att ny
vår WM-datamedredan idagden gamla. Närellerplattform partnernerrenovera
och den blirhälsokontrollenmåste ni beslutasenast genom-om

kvartalet.förstaförd

bolaginte det. Vilämnarfort- Nej, ärinternt iASG självaTar ut ettansvaret
såaffärsområden, ganska de-medproblematik ellerför dennasättningen sex

genomförtharcentraliserat,ocksådetnilämnar ut enmen
bolagen.för integreraStandardisering att

mig förhosliggerCentralt ansvaret att
medananalyserna,genomföra ansvaret

elleruppgraderinggenomföraför att
lokalt.omkodning ligger

land.från land till Detolika ärmed tullmyn- Detsamverkankommer ärHur en
ligger i EDI-EDI-relation ochfungeraolika länderidigheter att

idet löst Nor-dokumentet. Jag ärvet att
Sverige. Detlite osäkerärmenge,

intrastatssyste-detärväntar nyanu
sekelskiftet.förei EUkommermet som
millennium-handkommerDet att ta om

skiftesproblematiken.

Är i be-farligt för EDIdetklara Nej, växerinrikta sigmöjligtdet attatt vore
ochidag30något tydelse. Vi harmillenniumskiftet och avvakta över procent

vårgår 15år cirkavarjeEDI-problematikenmed procent av
till EDI.bokningsmassa över

millenniumskiftetvidVi kommer att
EDIberoende än ärännu avmervara

gåabsolutDärför kommeridag. att
med varje kund.successivtdettaigenom
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frånFråga till ASG Svar ASG

EMU-frågan Frågan någotegentligen inte problemär
vårför utrikestrafik för har redan idag

multivalutasystem. Det har haft en
lång tid. Problemet i inrikessystemet,är

det hänger ihop med den hälsokon-men
troll gör.

Huvudproblemen kom-funnit liten del det jag.Trygg-Hansa har Ja, troratt en
står hitta i själva bokningssystemetför attmerpartensystemen av pro- merav

någotfinna och kundavtalssystemet. Ekonomisyste-kommer niblemen att-
standardprogramvara,liknande ärmet, som mer

problem.kommer inte att storagenog

vår WM-data,analysen kan Vi litar IT-partnerallmäntVi hör att somvara
etablerat testmiljöredan idag hartestverksamhetenokej göra,att en sommen

gäl-luta detarbetet kommerdet närkommer emotattatt tunga ossvara
stordatormiljön.lerASG testmiljöerhur klarar-

våra standard-gäller andradetMen när
såplattformar, skerolikasystem

vårai samarbete med leveran-testningen
avtalen har.i enlighet medtörer

mobildatakommu-särskildfinnsnågra specialsystem in- DetdetFinns ensom
använder för kom-nikationolika former detdatorer ikluderar när attsom

ef-för hamunicera med bilarnatransportergäller att en
påverkasdisponering. detfektiv Men

datumproblem.inte av

sigsträckerhar reservplanergjort det Ja,Estonia-katastrofen har äratt som
från produktionen stordator-självamånga fick sig tankestäl-företag avensom

kärnverksamhe-så deldriftenvår katastrofplanering inte ärlare äratt avsom en
plattformarnågon Sverige till andraASG iborde Harbra den tenvara.som -

för kontorsverksam-katastrofplanerskulle inträffa ochför detplan värstaom
iviktig delheten är processen.ensom

stordatormiljön ochViplanen Ja.ASGHar testartestat
år.två gånger viDetAS/400-miljön per

pådå driftenetableraärgör att prov
ställe.nyttett

bildelssi-strejk i Norgelängre kedja Når detlänk iEn ärtransport varen en
så i kedja ochASG länkdan,fungera just timekanske ska enenvarsom -

råva-Vi fick intedå problem.andra län- fickASG allaberoendehur är utav
från Volvo och Saab.tillNorgekedjakar i denna roma

bådei Danmarksak vid strejkerSamma
Frankrike.och

så beroendeoch medandra före- Riktigt. Irisken för ASG ärKanske är attatt
elektroniska bokningar,2000-anpassningen självaklarar ärintetag avav

Därförandra.mycket beroende ärav
både kunder ochi samtal medredan idag

beträffande detta.leverantörer
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Volvo

Inledning Avsnittet behandlar hur Volvo hanterar 2000-omställningen.

Holger Lissvall informationschef förMedverkande Volvo-Data, Göteborg.är

Ända sedan Volvo började datoriseraHög andel under 1960-talet, har vi haft hög andel meden
egenutveckling frånegentillverkade datorsystem. gäller allt konstruktionsdatasystem,Det reserv-

återförsäljarsystem sådantdelssystem, materialhanteringssystem, och till försystem
Ännuekonomi, personal och löner. idag finns ganska andel egentillverkadstoren

kod inom Volvo. Grovt finns administrativ databehandling, konstruktionsdatasett
vissa reservdelsapplikationer i stordatormiljö. produktionsnäraDe informa-samt

gårtionssystemen i fabrikerna, eller i fabriksartade miljöer, ofta Påi Digital-datorer.
försäljning såmarknadssidan, och distributionssidan det AS/400 gäller.är som

för den förvaltningsarbeteVolvo-Data övervägande delen det behöversvarar av som
för Volvos årentotala systemuppsättning. Under de har vi börjat ändragöras Senaste

stordatorerberoendet och traditionell teknik. Ett antal client/server-storaav
projekt in.är väg

2000-problematiken gäller främst den omfattandeOrganisation systemuppsättningen Volvosom
för 2000-arbetet i stordatorparken. Volvo-Data har cirkahar 500 sköter förvaltningenpersoner som

och vidareutvecklingen dessa befintliga Därtill finns produktbola-system. uteav
och Volvo och Construction Equipment ochPersonvagnar, Lastvagnar Aerogen

olika skäl motsvarande arbetsuppgifterPenta antal i sinagörett personer som av
lokala system.

finnsTotalt inom Volvo 000 olika systemansvariga sköter sina1närmaresett som
kan dem och innan och väl förtrogna med de olika problemenärsystem, utan var

uppstå. också dessa systemansvarigakan Det vi lägger lösningen 2000-är som
problematiken.

Metodiken Volvo tänker tillämpa bygger deMetodiken för analys, planeringtre stegensom avser
2000-problemet och genomförande.

påVi har börjat med reda problemen finns. De systemansvariga har redan iatt ta var
åtgärdat återgessina hittat och antal ställen där datum inte korrekt. Detsystem ett
år såarbetet började för 1,5 sedan, det i början inte inte välstrukturerat.även om var

åtgärderDet krävs olika beroende kundtyp, och datormiljö.typer systemtypav
MångaolikaRelationerna mellan viktiga. föreställer sig det kanärsystem att vara

där problemen finns, den finnssystemansvarige vid det relationer iär attmen van
Volvo talar ofta d inteextended baraenterprise,systemen. om v s ser egna

favoriter och vill leverantörskadernhela i flera led,gärnasystem, utan attegna
på återförsäljarsidan marknaderna, ska räknas i det totala enterprise-även ut

Med det det självklart det krävs mycket samord-är rättsystemet. greppet, att av
ingåroch kontakter i detta extended enterprise.ningsmöten med dem som

ocksåocksåanalysen bestämmer sig för ska färdigt. Vi skaI när ett systemman vara
Då ocksåkartlägga omfattning och kostnad. med det eventuelltarbetets tar som

såredan gjort, vi till koncernledningen, eller det vill det,är är vetaatt vem nu som
kan tala hur mycket har lagt totalt i tid och Analysen,settom ner pengar. som
pågår halvårsskiftetska klar 1997.nu, vara
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två åtgärderFas i planeringen där vi bestämmer för vilkaPlaneringen är typerprocessen oss av
ÄTska genomföras. bilbranschen finns k ändringstillfälle det innebärI ochsom s

modifierar bilar samlar ihop antal ändringar och genomför demnäratt ettman man
tidpunkt. också.vid och Det kan i kanDetsätt göraett att systemenen samma vara

också finnas skäl projekt. gäller därvid tillDet hagöraatt ett separat att attse perso-
genomföranal kan ändringarna de väl ska genomföras. Koordineringen mednärsom

ocksåandra gäller det hantera. Tekniska hjälpmedel studerar harattsystem -
frånfått många frånerbjudanden olika konsultfirmor vill erbjuda tjänster ochsom

tillleverantörer olika slag vill erbjuda fiffiga hjälpmedel här. Oavsettatt taav som
vilket hjälpmedel har, finns det ingenän genväg.man

också arbetet ska fram.planeringen naturligtvis tidplaner hurUnder gör upp
det decentralakan inte vi kommer färdiga. Men medJag ännu säga när att an-vara

så uppsummeringsfrågadet det hela färdigt.har, är när ärgreppssätt som mer en
någon förväg.Vi kommer inte generalplan igöraatt

innebär fysiskt i och ändra koderna. Sedan följerGenomförandetGenomförande att systemen
fårTestningen kanske prioriteraoch det förefaller bli omfattande.testarbetet upp

har gjort hittills. Därefter ska det ändradelite seriöst vadoch än syste-merse
produktion.isättasmet

på.bygger hela Arbetetfinns antal ansvarigaDet programmetett personer som
normalt för de olikadecentralt och utförs de funktionerbedrivs ansvararav som

så finns teknikorganisa-gäller maskinvaror och basprogramvara,delarna. När det en
datomära karaktär,tittar operativsystemtion Volvo-Data ärsom avo s v,som

maskinvara och basprogramvaraoch tillkontakterna med leverantörerna atttar ser
Även decentralt Systemutveck-framöver. där detblir användbart synsätt.är ett

metodorganisationen. Delingsmiljöer och systemutvecklingsverktyg hanteras av
ansvarig AU-funktion, systemansvari-verksamhetsnära applikationerna hanteras av

och produktansvariga.ga

försökerdatabehandling, d viför hela VolvosVolvo-DataSamordnare atttar ett stort v sansvar
påminner ocksåvåra ansvarsområden. kun-så Men viinformation mycket vi kan inomtäckager

måste sina delar.derna de göraattom

samordnare har antalNågon har inte, har tillsatt2000-general vi ettsomenmen
påminnelsekaraktär samordningskaraktär. ska bevakaoch Hanarbetsuppgifter attav

Volvo.till AU-funktioner inomsprida information/erfarenheterlöper samtprocessen
återstårvad gjort och vadden ska till samlaHan ska äratt somse upp somvara som

så vi ligger till.regelbundet kan hurgöra, rapporteraatt att av

drabbade tjänsteman Volvo-Dataexempel 2000-problemEtt konkret2000-problem ett en
till sin tjänstebil.bensinkortredan förra han hade hämtatredan när nyttut ettnu sommaren,
gamla, ochhan klippte det detskulle det kortet, innantänkte hanHan varprova nya

beskedet kortet hadekortet, fick hanför han använde dethonom. För när atttur nya
millenniumskiftet.utgått. Utgångsdatum låg sidannämligen andra

sådanaåtgärdat, exempel härdetbensinkortsystemetNumera ärär ett attmen
tidshorisontemaoftare. har de längstasaker inträffar allt De är natur-systern somnu

måste väldigt god tid skailigtvis konstruktionsdatasystemen. Man närute manvara
bil. Volvoårs framtagningstid för heltbilar. har varit sjubygga Det pressaren nynya

ändå så redan inne idet viförsöker komma ned kortare tid,och ärär attmen
vårakadrar2000-problematiken det gällernär system.stora av
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Fråga itill Volvo
i V VVilken Volvos preliminära kost- har ingaVi sammanställningar vadär av

nadsuppskattning för 2000 2000-problematiken vårakostar i sys-
tem.

officiellaVolvos IT-budget ligger tre
miljarder kronor. kanske såVi har inte
mycket datumbehandling vissa and-som

branscher, i konstruktionsdata-ra men
reservdelssystem jobbassystem, o s v,

Såsannolikt ganska mycket med datum.
kommer ha med det.göraatt attnog

halvårsskiftetVid 1997 kommer vi haatt
sammanställt kostnaderna.

jobbar multinationellkon- Nej, viktig uppgift förVolvo 2000-som en
världen. medvetenheten väl jobba utanförAr samordnaren Hi-äröver attcern

spridd för där börjar vi bli tämligensingen, väl
medvetna saken. Vi kommer haattom
mycket det gäller informa-göra näratt
tion och planering utomlands.

samarbetsfunktioner.Sedan finns det
Volvo har i koncemledningenen person

IT-ansvarig och sedanär ytterstsom
finns det IT-ansvariga de olika pro-

2000-problematikenduktbolagen och
koncemled-har varit högstauppe
bolagsnivå,ningsnivå såoch högsta

finns uppmärksamhet det.detatt en

jobbar det riktigt. Det vi kallar förHur Volvo med underleverantö- Ja, är exten-
inkluderardet ställa till ordentliga ded enterprise leverantörernakan välrerna -

problem helt klara i flera led och vad litar mycketVolvo har äräven om
dåliga etablerade kontakterna. Vi hardessa med data desystem pratatmatasom

datasystem och ändringar i datasystem
våra många år.med leverantörer i Vi har

hållit med Odette-teknik ochlänge
åtminstonehaft, detEDI-teknik och när

sådant,gäller materialförsörjning och
på på systemuppsättningenbra koll un-
många år.der

såEgentligen vi ingen skillnadstörreser
i denna ändringen jämfört med andra

införtförändringar vi har genomsom
åren, det gäller och användautan uppar-

fåbetade kanaler för denna ändringenatt
slå.att
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l SvarfråntillFråga VolvoVolvo i
mångasammanhang haftde projekt har inomspeciellt i detta Ja,Det är avsom

materialstyming har varit deadline-kan-just den definitiva deadlineär avsom
bytakaraktär. Om ska produkt-finns i andra projekt. talesättske inte Ett tman ex

såför hel modellserie, kanIT-branschen väli och om är att ett nummer en
Såså inte dra med den tidpunkten.projekt brukar dubbeltplanerat ta man

haft projekt innan.har denlång tid planerat. typen avsom

detta till sin omfattningheltMen rätt, är
vad har gjort tidigare.änstörre

uppfattning i deoch Mingäller produktstrukturdatadet är ärNär att systemen
finnsproblemen redan lösta. Detså måste ganskaliknande det envara or-

framåt planeringshorisont det gällersåväl bakåt hurdentligt när nyasom -
materialförsörjning tillprodukter ochVolvo de problemenlöser
kommande produkterbefintliga och som

lång tidshorisont. Vi redanganskahar är
så 2000-talet, denära att systemen som
går hantera detta.idag kan

så intemycket, eftersomhittills inteerfarenhet Volvo JagVilken har vetav
vårslutfört analysmaskin- har ännu.underleverantörer program,av

gäller 2000-liknande detoch närvara
sådana inomgjort insatserDetproblemet är ärsom

någon tagit iharVolvo tag mersom
jag harmindre initiativ,eller eget men

erfarenhet.samlat derasinte upp

för olikaproduktansvarigaDe system
för försäk-leverantörernajobbar med att

fungeradetta kommersig attattra om
Även decentraltdärframöver. ett syn-

sätt.

skullefunderat vadhardecentraliserad organi- JagmedEn fara varasomen
vår ganskaför del. Detnågra detkommer tillbaka ärsation värstaär att sena-

och det hän-systemstrukturerkomplexajag ingenoch det hadesäger attre
olikastundligendagligen ochdet dervad nianing om" värsta typergör om-

strejk istörningar. kanDetdelinträffar för Volvos varaav
det kanoch Frankrike ellerDanmark

påverkar Volvosannat pro-somvara
systemansvari-produkter. Deduktion av

någontinginte detta annor-somga ser
utmaningarandralunda än typer somav

stått inför.tidigare har

informationsproble-klartMen det är att
hardärföroch det ärär stortmet som

koordinatorspecielltillsatt varsen
ochuppgiftfrämsta är ute prataatt vara

detta.om

någon kommer ochhotetDet är attser
inte"detta visste"attsäger o s v.
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områdeEtt ytterligare de datorer och Varje produkt framöver kommerär inne-

mikroprocessorer finns i hålla mångaganska ochsom era pro- processorer
Vilka konsekvenserdukter. kan det föra mellan traditionell informations-gränsen

med sig teknologi och informationsteknologi i
produkter lastvagnar ochsom person-

kommer suddasatt ut.vagnar

någonhar klar uppfattningJag inte om
de designar datorer i produkterna årsom
medvetna 2000-problematiken ellerom

får bliinte. Det del kartläggning-en av
Självklart det väsentligt deår äratten.

påmed detta.

Windows95 designad hålla områdeTa kan bara med, detJagär ärt ettex som
på.ganska nyligen folk inom databran- tittaattav

årschen och inte den hanterar 2000ens
då börjar bli lite fundersam ochman-
helt andra inom helt andraom personer

produktkategorier jobbar med datorer i
så områ-sina produkter, kan det ettvara

på.de tittaatt

många såVolvo andra produktionsnära kanHar I detyper system systemenav
påverkas,där det finns klockor jag tänka mig tiden och datum ocht attsom ex

sådant mångasäkerhetssystem, drift i fabrikerna med i sammanhang,är
materialstyrning och planeringinom t ex

lång tradition.där Volvo har De syste-
ocksåsäkert ochbehövs översesmen

det vi.gör

det risk i decentral tänka sig. därFinns organisation Ja, det kan De systemmanen
vissa faller igenom systemansvariga och detdetta harnätetatt system ansvaret

väl mindre oroliga.med 1 000 systemansvariga. täckande, där årär
noteringMen jag gör en om passersys-

det kan finnas andraoch systemtem
kanske inte täcks detta Detnät.avsom

får ingå i analysen för vilka övrigaatt se
kan finnas.system som
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wFiågatrftliTlxvçivo från Volvo.pij j i svårtbörjar redan bli bokadetskeende där de Ja,idagVi kan attstoraettse
speciellt detolikabankerna och sedan deföretagen, typerstora omav resurser,
eller modernapopulära miljöergällersuccessivt knytermyndigheterna uppnu

fårSå ikanske sist miljöer.och göraskonsulttjänster framöver resursöversynen
tid.och medelstoraligger mindrei raden

underleverantörer.företag, t eraex
vi har det gäl-samarbetskanalervi kommer De näridagRäcker det säga attatt

och föränd-underleverantörernaler justunderleverantörernadettakrävaatt av
där leverantörer-i materialsystemrisk ringarfinnsdeteller Du stor attatt enser

meddär har viinblandade,slutsålddå kompetensen ärär resurs-na
får plane-frågan. beaktas underDen

ringsfasen.

kommer imöjligtmycketDet är att man
återigen desådant läge. Menett som

får"vihåller i detta säger attsystemper
hand de kom-efterproblementa som

så förståndigafår försökaVimer". vara
får vi intesedankan ochvi närparera

räcker.planeringen

vi skulle levereranågot DuOmVolvoföretag attKänner re-stort menarett som
första handså inte ivill sägai dettaför underleverantörer surser,ansvar

vi börjarvi har detsammanhanget ansvaret, utanatt
ställa huroch kravinformeramed att

så får leveran-ha det. Ochskulle vilja
så hanochförsökatören gottsvara upp

får vi vad viinte,han görkan. Kan se
då.
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SAS

Inledning Avsnittet behandlar hur SAS hanterar 2000-omställningen.

Medverkande Birgitta Frelin verksam med i koncemstabenär IT inom SAS, Stockholm.

IT är såbasen för SAS mycket baraär 150 flygplanän 1 000 flygningar dag.gör Vimera som per
verksamheten har 20 miljoner biljettbokningar år vårai datorsystem. Vi har 210 000 frakt-tonper

gods år. Vi 50 hotell.äger Vi k hosting-serviceän 30-tal andraper ettmer ger s
flygbolag köper sina tjänster SAS. såledesDe helt beroende deär IT-som av av

SAS har. De betalar till fåför användasystem attsom systemen.oss

SAS har IT hela fåvärlden föröver verksamheten fungera. 2000-problemetatt att
omfattar för inte bara IT-systemen, det hela beroendeförhållandetär mellanutanoss
olika verksamheter. Grunden till verksamheten fungerar, det IT-systemen. SASäratt

fruktansvärt IT-intensivt.är

Transaktioner SAS har mängd olika maskinplattformar. Andra företag kanske har maskintyp,en en
dygnet runt vi har IBM, Unisys, AS/400 och Tandem.men

SAS har ungefär 400 applikationer i sådandrift. En typisk applikation kan vi ha
utvecklat för 250 miljoner kronor. Vi har i uppskattning konstaterat detatten grov
finns 20 miljoner programrader i våra datorer.

Datorsystemen transaktionsintensivaär och det blir miljarder1,7 transaktioner per
år. Det betyder i världen, varje sekund, finns det 54 i snittatt runt om personer som
sitter och trycker sänd-knapp.en

pågårDriften tjugofyra timmar dygn, nyårsafton.jul- och Det innebäräven tper ex
gårdet inte maskinerna förstänga förändringar. sådantUtan skaatt att närtav ex

måsteske det väldigt planerat, för under tvåbara minutertex attvara ta ettnoga ner
för någotinföra Det komplicerar desystem att vaknaär närnytt. ärattsom sover,

i New York sådant måsteoch hänsyn till hela tiden.ta

Total IT-budget De SAS har inom IT-området består fristående helägda databolag itreresurser av
på miljarder2 Norge, Danmark och Sverige. Deras 800 förvaltar de SAS-systemen.storapersoner

Därtill finns ungefär 200 i själva flygbolaget IT-frågor.jobbar medpersoner som
Totalt har SAS ungefär 0001 håller med IT.personer som

IT-budgeten för flygverksamheten ungefär 2 miljarder år.kronorär Enligtper senas-
räkningen finns ungefär 17 700 terminaler spridda i världen. Vi harte 500runt om

lokala nätverk och de hela tiden just Helaväxer verksamheten bygger på vårattnu.
IT fungerar.

gäller2000 Beträffande 2000-problematiken sig ofta diskussionen själva IT-systemen,rörmer om
än IT-systemen för finns sådet mycketmen oss mera.

Vi har konstaterat maskinvaruplattformama måste förändras. Leverantörerna haratt
inte till deras miljöer årfungerar för också2000. SAS har köptsett att en massa
produkter, färdiga standardpaket. Vissa leverantörer lämnar inte sin källkod,t ex ut
alltså exakt hur fungerar, så har inga möjligheter in och irättaattprogrammen
något vi inte hur det Sedan programspråkhar alla måstevet ut.som ser som
igenom och på.titta
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förplats. Styrgruppen2000-projektetnärvarande Helaför ärSASVadSAS-ledningen gör pro-
följer IT-SAS-ledningenkontinuerligt till högsta2000-jobb jektetföljer avrapporterar somupp

området intresse.med stort

SASfrånSvarFråga till SAS
mängdidagredanSAS harflygbiljett Ja,idag bokajag överKan ma-enen

harkrävsnuella rutiner. Detåkaomjag vill dagenmillenniumskiftet attossav
någonting händer.ifallrutinermanuelladärpådanoch heminnan

finns detDärförmyndighetskrav.Det är
skahurförprocedurerutvecklade man

någonting tgöra stannar, manex omom
flyg-balansvikt ochberäknaska ett

redan. DetSådana rutiner finnsplan.
förmodligen kommerkan attsägaman

vi2000,övergången tillvid ärhända att
itrafikenavvecklainte kan storasamma

alltingidagutsträckning gör utansom
Vi kommertid.längrekommer atttaatt

manuellt.blirfast detfå planen,iväg

förkritiska sakerdelfinnsDet oss.en
harViflygsäkerheten.berörDet enena

flygplansunderhållförmängd system
flyg-iolika komponenterföljer ettsom

komponenthur längeochplan styr en
förskadeninnanfår i flygplanetsitta

helasakkritiskunderhåll. ärEn annan
reglerfinnsDetbesättningsplaneringen.

får arbeta.besättninglängeför hur en
med-skasådantDetta är varamansom

fungerarsådanaså systemattveten om
2000-skiftet.väl över

detdär,detBiljettbokningar, är samma
fungeravårafårgäller attsystematt

biljettbokning-förbiljettbokningar,för
på. DetSAS lever ärdetär ensomarna

överlevnadsfråga.

mycketsäkertdet kommerfastJ tabiljett attsåledes bokagårDet att a,en
tid.längre

det.talashörtjag haramerikanska Ja,uppgiftharVi omattomen
fantombok-förefallerflygbolag göra

fulla des-planderasså alla ärningar att
2000. Känner Dudagarkritiska runtsa

flygbolagfrån andradetigen

medsamarbeteVi harde.det tättJa,SAS och görmellansamarbetetskerHur
erfarenhe-utbyterochflygbolagandraochBiljettsystemflygbolagandra an-

hitta deförsökaförhela tidenmycket attgår varandraväl i ternat
problemdetilllösningarnasmartaste

uppkommer.som

78



IT-kommissionens hearing IT-problem inför 2000-skiftetom

Fråga till SAS frånSvar SAS

Finns behov samordna 2000- kritiskt område. måsteDet Detäratt ettav
måsteanpassningen, arbetet såintegrationstester,göra verk-attman vara man
någrasamtidigt Om flygbolag går före ligen detstämmer samti-görattav man

fårSAS, ni problem med då måstedigt. Annars ha "fixar"systemera man
pågåremellan detta. Här centraltett

projekt just för titta allt kanöveratt som
hända, allt överhuvudtaget kansom

på.komma

Hur sker ändringar och i tjugo- iIdag SAS har vi separerade miljöertester treen
fyratimmars dygnetruntdrift och de är

någontingtestmiljön för går in inär0
fårproduktion hos SAS det definitivt

felinte där ochprogrammerare
hos kunder körsystemerare tester

allting genomförssom

kundmiljön där kan vanligasätta0 man
brukare applikationatt testa om en
verkligen blev den tänktsom var

själva produktionsmiljön.0

måsteförmodligenDet göra är att
bygga testmiljön för kunnaut attman
den effektiv. vi harMengöra ännu mera

miljöer redan idag kör 24tre attp g a
timmar dygnet. Annars skulle viom
aldrig klara detta.av

sådanarbetar redan integration sak inteSAS med med Det harär ännusomen
andra flygbolag hur integrationen börjat med. det dessa del-Men ärser en av-

vårtLuftfartsverket finns imed ut komponenter 2000-som
projekt.

vågaSkulle själv på påDu dig Ja, helt klart. Jag litar fullständigt densätta ett
gårflygplan halva jorden finns och allapersonal dessaruntsom somun- ma-

ocksåder kritiska rutiner finns.de dagarna omkring 2000- nuella De testassom
då då.skiftet och Det händer ibland attav

våra stårinformationssystem stilla.

vanlig orsakEn till varför plan Nej, jag skulle inte tveka.störtar
dåliga flygledningssystem.sägs vara
åkerNär halva jorden,runtman passerar

olika luftrum, olika luftfartsverkman -
det inga bekymmerärmen
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Fråga fråntill SAS Svar SAS

många systemområden,Det finns miljöer där klarar Vi prioriterar vissaman som
det kanske i viktigare förmanuella rutiner, andra bara vi skaär änär attmen

tvåfall där eller med detbegränsade hinna lösa kommerett system att runtsom
går år Så någottalar total- omkring 2000. harDet ärner. om nu en om
mängd kanske inte kan litet client/server-system för statistiksystemav som
överblicka klarar SAS den manuella eller dylikt, det definitivt inte högpri-är-

gåroriterat. Vi till börja med dehanteringen att
viktigastora systemen.

också någradragit den slutsatsen det finns gamla drakarHar SAS Ja,att stora
några står frånför 1970-talet, skrev kod ochnärsystem merparten av an- man

minne dyrt, och det dessapassningarna är systemvar
NågonSAS har problem med.som vo-

lymuppskattning hur problemetstortom
Mångakan jag inteär, systemenge. av

årbyts innan 2000.ut

vår sågått IS/IThar igenom allNär
år åtanke,i konsta-har vi, med 2000a
sådet blir mycket förändringar iterat att

gamla det bättrevissa ärsystem att att
sådanaFleragöra stora system-ett nytt.

beslutat bytakomplex har ut.att

ansvarsfrågan gjort. Vi vi hardet harSAS analyserat Ja,Har när attvet t ex
Cobol-kompilator. Där har viprogrampaket och gammaldet gäller program- en

i Vi har redanspråk tagit leverantören.tag
leverantörer.Viavtal medbörjat knyta

gått del maskinplatt-har igenom en av
vissa ingaformarna och harattser

andra har problem. Deproblem,
avtal med.leverantörerna görsenare

Slutsatsen jag kommerVilken slutsats drar Du den är attatt trorav genom-
gången detta med leverantörernasklaraatt av

måste på leve-hjälp. ställa kravMen
de verkligen försäkrarrantörerna, attatt

i sin viktigt förklara detta Det ärtur. att
också lyckas.ska

strutsmentali-varitmedvetenheten Fram till har detHur den allmännaär om nu
börjar alla inse deti samhället idag Först2000-problemet ärattute tet. nu

lång allaså tid Därför börjarinte kvar.
företag arbeta med detta.

På första inventeringenSAS gjorde
två år för ungefär vadför sedan, att se

Så har kunnat räknadet rörde sig om.
hinner ibaklänges för bedömaatt om

mål.
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Fråga. till SAS Svariffån SAS ;
rådVilket vill Du till andra Börja med rough estimate.göraatt ettge

Gå igenom hela IS/IT-miljön och vadse
det handlar Det behöver inteom. vara
exakt till hundra tillräck-procent, men
ligt för börja bakifrån.räkna Går detatt

klara dettaatt av

ocksåInventera redanom resurserna
finns internt. detAnnars nödvändigtär

knyta dem till sig för börjaratt nu-
på försvinna till olika före-attresurserna

tag.

ocksåViktigt ha ledningen med sigär att
frågor.i dessa det kommerFör att

handla prioritering i slutändan. Skaom
affärsutvecklingen Ellersatsa

måste årvi klara 2000-problema-ut
tiken lilleDen systemägaren ser som
regel bara sin lilla bit och inte helheten.
Då det viktigt ha högsta ledningenär att
med sig ocksåoch den beslutenatt tar
för hur ska vidare.man

mångaSAS har olika datumstandar-t ex
ider Därför det nödvändigtärsystemen.

beslut hur datumstandarden skaatt ta om
så inte inte fortsätterut, attse

tokiga och har olika datum-sättsamma
standarder det kommeräven nya som

åtminstonein. Viktigt haär rättatt
fråndet och medgörssom nu.

Är behov någotdet nationell datumstan- Skulle inte alls ha det, viemotav en om
dard fåalla kunde lite hjälp där -itraven

några råd.varje fall

En sak alla behöver göra, ärannan som
få i leverantörer till standardpake-att tag
och kontrollera med dem de pake-ten att

fungerar.verkligen Knyt leve-ten upp
kräv dem de hjälperrantörerna, attav

till.

De standardpaket SAS använder Vi har tagit kontakt med del leveran-som en
får tillgångoch inte till källkoden hur redan och andra kommertörer att ta-

har själva gjort med leverantörerna kontakt med. där harDet är samma -
prioriterat vad jätteviktigt ochärsom
vad inte viktigt.ärsom

En krav leverantörerna till Ja, det det. För vi har inga möjlighe-är rättar äratt
sin programvara Vi inte källkoden.kommer Viter. ens

inte hur vi ska göra.vet
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lkragasüi 3155:5; 5V§Fffåñ SASA-"rf--. .Vi hamnar 100 miljonerkostnadsuppskattningSAS gjortHar tror att runten
kronor. det inkluderar mängdZOOO-problematiken Menför hela en
andra saker. Vi göra ävenattpassar

ändringar. flygbolagskodernaandra T ex
frånför SAS kommer ändrasSK att

två till tecken.tecken tre
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Telia

2000-omställningen.hanterarTeliabehandlar hurAvsnittetInledning

Stockholm.Telia,koncern-ITvid2000-projektledareHambraeus-Björling ärYlvaMedverkande

får möjligaallajagoch2000-problemetTeliainterntmycketÖnskelista diskuteratVi harinför om
påhitt fördataavdelningamas attpåhitt. detAtt ärkonsultemasdetAttreaktioner. är2000-skiftet

millenniumskif-medproblemetvi harhindrar inteverksamhet. Detsin attvärna om
tet.

begäradock intekanManbeslut. attÖnskemål alla"år 2000" iinTa parametern
framtidenbeslutfattamedupphöraskariksdag g aeller att pregering omföretag,

2000-problemetgällervadenklaremycketlivet manomMen2000-problemet. vore
vikti-detdet,begärainteåren. Vi kandebeslutnågra närmaste menfattadeinte nya

regeringvillvibeslutdei attmed 2000-parameternfortsättningen somäri att taga
ochföretagistödsystemenflestadenämligenpåverkarfatta. Detskariksdagoch

organisationer.

ochregeringstödjalagrådet, kanmotsvarandeIT-råd,inrättainteVarför somett
beslutundvikatänkaviktigtockså attkan somattarbete. Deti dettariksdag vara

kräverregelförändringarföretagen,iIT-satsningar t somiförändringar extungager
våra stödsystem.iförändringarstörre

kraft den 1träda ibeslutochlåta lagarundvikafortsättningsvisvi attbörVidare
årsskifte,tidpunkt ängår välja ettkanske som om-år 2000. Detjanuari att annanen

växling.

erfarenhetsbank kringInrättaÖnskemål kompetens.satsningenStimulera2: en
natio-OrdnaIT-kommissionennågot för ettKanskewebben.2000-hanteringen

hittakaneffektivtsåkoordination,frågor och attdiskussioner,förforumnellt
frågor.i dessavarandra

koncentre-kunnaskullearbetsmarknadsinsatser görsochutbildningsinsatser somDe
FramförCobol.programspråk"nymodema"iprogrammeringsutbildning somtillras

viså kommer attCobol-programmerare,detOmprojektledare. är ontbehövsallt om
på före-2000-arbetedettakoordinera uteska kunnasådanaha ännu ont somommer

tagen.

IT-branschenVi ifolket.tillinformationskampanjerförmedelfinnsdettillSe att
vårafrågan imedjobbamåste visjälva. Främstdettaklarakunnaintekommer att av

så därförSverigelandetdetgällermycketlikaminstverksamheter,respektive men
medvetenhetfåbraDetlandet.imänniskor attalla enjobbamåste vi voregenom

havi tänkaskanuppmärksammaförinteindivid, att varvarje osshos annatom
behövs.medverkanAllasproblem.

2000-problemetinnebärTeliaFörÖnskemål avdragsmöjligheter.Skattemässiga3:
många andra.också försäkertSå detinvesteringar. ärantaltidigarelägger ettatt

jämställafallmångagår iDetgamla. attdeförändraföriställetVi attgör systemnya
detFinnsgjorts.ändå skulle hainvestering av-tidigareläggermed somatt enman

i arbetet.hjälpocksådetkandetta,fördragsmöjligheter envara
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År affärsproblem och inte IT-problem. Lösningen IT-lösning.20002000-Iäget inom ärär ett ett en
Telia-koncernen

också krävaoch med det affärsproblem, det lättare medvetenhet ochI är ärett attatt
i högsta ledningen. Det har vi inom Telia.engagemang

"År i verkställandebildar enhet heter 2000". Beställare led-Telia ären som ennu
fyra fem ledningen, förutom mark-sitter verkställandeningen. I styrgruppen av ur

revisor.och IT-ansvarig förhoppningsvisnadsbolag även externsamt en

utgår från,så vi tilloändliga, hade inte problemet varit MenVore stort.resurserna
bevisad,dess är attmotsatsen

2000-anpassningenresursbrist för hanteraoch förblirdet är att0

koordinerar insatsen.viktigt vi inom koncernen Teliadet väldigtär att0

framför allt tig rin-frågan personalresurser ochbli mycketkanDet somom pengar,
hanterar detta riktigtfingrarna, intemellan sätt.ettomner

består kunskapspool somstödgrupp till verksamheten. DenbildatTelia harKunskapspool av enen
planerings-informatör, jurist,med2000-stöd bemannasväg teststrateg,är att enger en enen

kvalitetssäkring, inter-ansvarig förriskkoordineringsansvarig,och manager, enen
fl.samarbetsansvarig,nationellt m

stödsystem, tek-tjänster, ITfokuserarfem specialistteamharDessutom som
internt/fastigheter. Detväxlar, mproduktion kundutrustningarnik för nät, samtm

områden.dessa2000-problem olika slag inomfinns av

affärsmässig priori-nödvändigtområde tjänster och där det göraEtt är är atttungt en
ska finnas,det inteefter år avslutafinnas kvar 2000 Att ärteringen. Vad ska som

år inte ha bara2000. Vi kankvar efterdet skaviktigtlika att varaanpassa somsom
dåför det innebärden januari 2000,fåtal användare viss tjänst 1 attett omav en

skadeståndskrav.fåtjänsten riskerarinte kan leverera att

Är håller flytta in iförtjänsttillfälle till detgylleneDetta attär attett en somrensa.
Är det tjänstnågonting ska utvi aktivtsekel Eller detärnästa en somrensanu

förändrings-kanskeinte bara den,konverteringskostnaden, ävenklarar utan enmen
tjänst skaEller detbefintlig miljökunna finnas kvar ikostnad för äratt somen

miljöiutvecklas en ny

analys och be-två inventering,faser, delsår Telia indelat iinför 2000ArbetetGrundlig analys är
fåförarbetsinsats i början,Viktigt lägganödvändig dels realisering.är slut och ettär attatt storen

i verksam-måste sedan självklartprioriteringar. Dessaönskvärda tasgott omgrepp
ochfram underlagVi kanledningen med idärför högstaheten och taär styrgruppen.

också realise-ochmåste i verksamhetenfatta beslut, beslutetdemhjälpa tasatt men
verksamheten.iras

nej,ochska2000-enhetenmånga tyckerbelackare överfinnsDet styrataattsom -
ansvariga i verk-demåste arbeteFortfarande alltstöd. görasvi kan bara ett avvara

tänker intesamheten. Vi överta ansvaret.

ocksåvi hafall kommeri bästatrigga, följa och attVi kommer att uppprovocera,
år 2000.Telia klararsäkerställaförtill allt blir gjortför kunna attattattatt sepengar
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Sverige stärkt Vi upplever inom Telia vikten koordinera våra insatser inför år 2000 föratt attav
koordinering kunna stärkta fådet hela och någonting deav änut satsar attur mer av pengar

bara åstadkommakunna precis det idag för lär inte kvargör annars vara-
marknaden.

På borde landet Sverige försöka koordinerasätt del insatserna, iatt storsamma en av
Ävenvarje fall inom den offentliga sektorn. landet Sverige kan därmed stärkt ur

år 2000-problematiken. finns detAnnars risk för upptrissade löner ochstor t ex
okontrollerade extrainsatser.

Glöm inte Glöm inte 2000-fråganbort bort slutanvändarna. diskuteras bland IT-personermest som
slutanvändarna precis alltid, d det mycket viktigtsätt är göraatt att ettresonerar samma som sv

riktigt datatekniskt såjobb, Det lätt glömma bort dem skaäratt testa atto s v. som
använda systemen.

Alla dessa ändringar kommer genomföras i inför år några2000,att systemensom nu
påverkadessa kommer säkert slutanvändarens miljö. Hur ska hinna utbildaattav

slutanvändarna skaHur koordinerat föra förändringarna till demsättett
också fråga.viktigDet är en

Många få på,problem, år skottår.förbiser Ett verkar tänka 2000 Detär även är ärextra att ettsom
Århundraden2000-skottå sånämligen självklart. skottår, årret inte normalt inte 2000är ärett men

jämnt delbart fyrahundra skottår.med och det kan förbisett mångaDetta iär ett vara
informationssystem.

Så det räcker med klarar den januari måstel 2000, klara den 29ävenatt utan
februari. Någon har och det årsskiftet,visade sig bra övertestat ett system men
det visade sig i måste ocksågengäld hade den 1 försvunnit. Det hantera.att mars

Fråga Svar från;till Telia Teija
.

Finns det risk för telenäten får har måsteDet bevisbördan. Viäratt pro- som
årblem omkring 2000 Kommer Inter- kontrollera. Vi inte idag. vi harInnanvet

årfungera omkring 2000 vi har kan vi heller inte talaattnet t testat,ex om
omfattningen.

måsteTeliaKommer kunna kontrollera det Ja, det vi.att
åri realtid innan 2000 kommer

innebärDet Telia kommer Ja.göraatt att
det

vågaSkulle Du själv telefon fem Nej, jag inga såi bekymmer. Skulleta en ser
tolv 1999 kvällen och ringa fallet inga problem kommaärett ut- attvara

påpekalandssamtal och ha det i tio minuter till Telia och orimligheten. Tele-
Risken finns, påpekar,delar fonin viktig del i infrastrukturen,attsom en en men
det kan bli räkning för 52 miljoner den inte livsavgörandeären samma
minuter mångadet vill sig illa andra barasätt systemom som som

måste fungera.
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från TeliaFråga Svartill Telia

liknande tele-jämför med andrakostnadsuppgifter ViolikaVi har närsett oss
och dembolag i Europaåtgärder det gällerTeliasdet gäller när ettute av som

årnågra 2000-problematikensigvarierat mellanår har2000. Det ägnat ett
budget 2,4några Telia harmil- längrekronor ochhundra miljoner än en

plus/minus 50miljarder kronor,Telia idagliggerjarder kronor. Var procent.
osäkerheten i devisar hurDet ärstor

osäkerhetenuppskattningar vi har. Den
flesta ha.verkar de

inte det af-f serjagdiskussionernaI n
ovanpåperspektivet lagtfärsmässiga
det hand-kostnadsbedömningama, utan

många och hurhurlar mest programom
finns. Detmånga rader kod är sä-som

kostnadervilkaför uppskattakert bra att
tänkas bli.det kan

infor-ointressantegentligen detMen är
affärsbeslutvilketviktigamation. Det är

ovanpå dessadetta. Vilkaläggs pro-av
rader kod kom-vilka dessaoch avgram

för 2000-prioriteraföretaget att enmer
sådanaanpassning Det övervägan-är

kostnadenpekakommerden attsom
idag.för Teliasjag inteoch det kan säga

förutsättning förNyutvecklingheller kan ärinte attinnebär Du sägaDet att en
år 2000.stärktafrån skahindra Teliakommerdetta att urom

områ-andranysatsningaroffensiva
så allaska läggadetOm ärden. att ner

det redanklaravåra att avresurser
meddå jämförakanidag,klarar av

inte harvåra konkurrenter sammasom
förändra. Konkurrenternabehövaattarv

Skamarknader.inneredanär nya
måste direkt.så ditöverleva,Telia

på. därförinte Detkan jagDet ärkontrollera telenäten,TeliaHur kommer svara
viktigaspecialistteam. Detdessajag harruntdrift dygnetisomju är
speci-detfokusera just ärär att som
medkan bidraoch vadfikt för dem
hargenerellt. Det ärär attmersom

testmetodik, typtyp sammasamma av
ochrisk typmanagement sammaav

måste själv-detkvalitetssäkring. Sedan
kompetensområdevarjeklart inom sä-

också detta. Detkerställas göratt man
pliktenharmedräcker inte bara attatt

år vi2000,Telia klarartill utanattse
tillbefogenhetenmåste haäven att attse

behöverd jagklarar det pengarv s-
fårnågot jag.och deteller
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j från TetiaSvarFråga till Telia
testadinteinte. Denjagområde ärDetKundutrustningar trorär att urstortett

idag.synvinkelndenvad gällersakDetinventera. är en
hur detkundrustning ärgammal men-

framåtgärdernaförstadeEn ärOm jag taidag attsäljsutrustningmed avsom
på våraställerkrav viför vilkafoldertele-fax ellergår och köperidag enenen

ochbåde interna2000- leverantörer,den externa.Teliabutikfonväxel i ären -
fåringentingskaDärefter ska säga attårssäker

får säljasingentingdrift,itas somo s v,
får köpa ininteår 2000. Teliaklararinte

år 2000.klararsådant intesom

kanförrän viintedet kanMen göra
2000-säkrat. Vivadtala varaanserom

Validation,Teliatestföretag,har ett som
certifieringsproces-hanterakommer att

klara,premissernadeSå harfortsen.
hålleroch detdemdå tryckaska att

Självklart skadagarna.precis iframtas
ställa kravet.därefter

uppgift justminMycket ärÄr attsituationTeliasuppfatta provo-det rätt avatt
Telia kommerför2000-kostnadenfortfarandemedvetenhet,"stor cera.mensom

få bliden skabeslutarvadblipersonligen attDustartgroparna" Hur atti manser
affärsverksamheten.itidplanenirealismen

så längeiVisst är startgroparna, men
ponduskraft ochmedtillräckligtvi har

rik-affärsmässigadefattakunnaför att
hårt därprioriteraskabesluten,tiga

inkomsterkunder,flesthar störst so v.
först. DetinsatsernaskaDär göra

ochtjänsternapositioneraviktiga är att
finnasSka debortSka deprodukterna.

deSkaraktde konverterasSkakvar
reali-deskamiljö ellerbefintligändras i

plattformnyenseras

Ändå iTeliariktigtinte ärtycker jag
gångnadenunderVi harstartgroparna.

I detmycket.förändratstvåårsperioden
inven-gjortsdetförändringsarbetet har
ganskaharVianpassningar.ochteringar

vadåtminstone ärkunskap,god somom
Dettjänsterna.emellankittetiviktigast

IT-delenmedarbetepågår idagredan
står i fasenhalvåret. Därsedan drygt

börjaochpartnerhjälphandla attatt upp
genomförandet.själva
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Dataföreningen i Sverige kraven på lS/IT-leverantörernaom

Inledning Avsnittet behandlar vilka krav användarna informationssystem har anledningsom av
ställa IS/IT-leverantörer.att

Medverkande Kurt Gladh direktör förär Dataföreningen i Sverige, Stockholm.

Bristande kris- Det uppenbarligenär bristande krismedvetandeett sekelskiftesproblematiken.om
medvetande IDC har nyligen gjort undersökning på uppdrag IBM och den konstateraren av att av

520 intervjuade bolag i England, Tyskland, Frankrike och Italien detär

61 känner till problemet och har börjatprocent planera,0 som
31 har hört talas det, de har inteprocent gjort någonting,0 om men
6 har hört lite detta förbigående.iprocent0 grann om

Är sådet det har all anledning lite fundersamma.ut, attser vara

Alla plattformar Vi kan alla tekniska plattformar berörs. alltsånotera att Det inte bara frågaär om
är berörda gamla Cobol-program, det alltihop.är Detutan är en rysare.

Systempaket från leverantörer, kan välexterna på,tittvärt särskilt föratt tavara en
de medelstora småoch företagen, för det i vad deär har. Där har de intestort sett

såegenutvecklat mycket. De har möjligen misshandlat de köpta systempaketen och
gjort anpassningar här och där. Det kan så smärtsamt.vara nog

Sedan finns det maskinvara olika Det finns mikrokomponentersorter.av program,
och instoppat i produkterna. Det finns uppgifterannat IBMs gamla hederligaattom
370-datorer inte klarar millenniumskiftet. fårDet hur det vill med det. De lärvara
väl inte så aktuella just då, så det problem gårär bort.ettvara att sorterasom

på bådeFel indata, i filer, EDI-meddelanden och kommer från kunder,annat, som
leverantörer och tjänsteföretag kommer ställa till problem. Det data hela tidenatt är

berörs i och det hjälper inte Bror Duktig och tillsom processerna att attvara se en-
bart fungerar. måsteMan också kontrollera alla data sedan kom-egna program som

in och kan fel. Det betyder måste samarbeta med alla sinamer som attvara man
affärsparter i Det kan bli den riktigaprocesserna. proppen.

Grundregel: utgå från allting skogen, tills detär bevisatatt det inteär det.äratt
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viktigaantaldetorganisationi steg att ta.2000-problemen äråtgärda ettFöriViktiga steg att en
tillmedel. Sedet ingainsikt blirproblemet. Utan attinsiktskapagälleråtgärdsplanen Först att om

uppgiften.tacklarprojektledareansvarigdet finns somen

informationssystem,Detförhållanden behöver ärrad göras.Inventering pro-av en
inventering-Utanleverantörer.ansvarigaindatatjänster,utrustning, samtgramvaror,

kostnader detochförtid,vad detsusning ärfaktiskt intehar resurseromenmanar
nyckeltalbaseradkostnadsuppskattningAtthandla görakommer att om.

måstejobbInventeringlångt.särskilt ärinteleder ett50plus/minus somprocent
bråttom.mycketdetgjordinte redanden äroch ärgöras om --

lin-ledning ochverksamhetensinformeraåtgärdslistanpunkt ärcentral attEn
och de skavad det kostarska vetafattas. Deskadär besluten vetajechefema. Det är

klarläggaåtgärda. Viktigt ärbekymmerför attvad det blirså småningom att samar-
kommerochjobbMycketlinjeansvariga. görs, attochIT-ansvarigamellanbetet

fattas där.skabeslutenochIT-funktionenutanförbehöva göras,

system" Detbytaska ärellermodifierakonvertera,nyckelfråga "SkaEn ärför vissaChans
någonting deti ändan,får spark göraäntligen attpositivtganskabyta system attatt ennuman

rabattdetgåråratal. Detiblängt att omgamla snett som ensesystemet mansom
föråtgärdskostnadernaslipper atti formrabattbyter attsystem, manavenman nu

tid.liteblibörjardetbaraProblemet ontmillenniumskiftet. är atttill omkonvertera
konvertera.tvingasnyinvestering,chansenfaktiskt inte göra utanharAlla att

tillnyckelDet ärprogramleverantörema. storoch2000-garanti enKräv system-Städning bland av
programvarubran-städning itillockså förmodligenlederproblemet. Detdelprogramföretag enav
applikationssystemköpaförskäletdet nyttettvilket attGissa ärschen. tyngstasom

klararproblemfrittÄr detEllerfunktionaliteten är systemdet etti sommorgon.
grejar dettaleverantörerändras. DehållerSpelplanenmillenniumskiftet att som

programleverantörerNågramarknad.ochlönsammatjäna takommer att varapengar,
för kravenlyhördainte ärDe leverantörermarknaden.helt överkommer somta

dör.demillenniumskiftetvidfunktionalitetgaranteraatt -

föreställakanvad vi idagmycketblir änDet värreslagsmålblirDetResursbristen resurser.om
Dånått sinhar ärkrismedvetenhetentills topp.början. VäntabaraVi harvärreblir bara settoss.

kanskeellersigDå detfinnsnågonting.förprincip göradet i resurseratt varesent
tidsfristen.ändragårdet inteprojekt,unikt atti tid. Dettahinna ärmöjligheter ettatt
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Kräv garanti Alla årska inför 2000 kräva funktionsgarantier alla levereratav maskiner ochav som
leverantörerna sådanEn leverantör den IT-funktionen.är De faktiskt skyldigaärprogram. egna att

till fungerar tillsammans med linjen. haratt systemen De dessutom ocksåse ett an-
för de applikationer kanske lagt oursourcat hos servicebyrå,svar som man en men

ändå ligger kunskapen kvar den IT-avdelningen. Servicebyråerna måsteegna se
till hela komplexet Ävenmed sköta drift, underhållatt fungerar.att o s v, om ansva-

för ligger kvar hos kunden. Dettaret system komplex tjänstär inkluderaren som
nätverk, drift, underhåll och arbete i sakEn det automatiseradesystemen. äratt testa
arkivsystem sköter magnetbanden för påreda vad hänt med alla deatt tasom som
årsband har mångai applikationer. Finns de allasparats sparade, deävensom som
borde kvar till, år 2002sägvara

När det gäller programvaruleverantörema, ska verkligen kräva det fungerar.attman
fåKräv releaser. Dessvärre blir det problem, föratt den inte harettnya ettsom ser-

viceavtal. Förhandlingspositionen något då. Men detär välär värt göraattsvagare
försök.ett

Utrustningsleverantörema kan svårare hantera har mycketatt utrust-vara om man
Andåning. fåska garanti maskinerna med tillhörande mikrokomponenterattman en

fungerar millenniumskiftet.över

Tjänsteleverantörer olika bör också tackla ordentligt. Det handlarsorterav man om
banker, transportföretag Leverantörer likaså.indata Många själva leve-äro s v. av

indata till andra irantörer de affärsprocesser pågår, så får räknaparterav som man
ocksåmed bli för krav.att utsatt

Legala Om det skulleaspekter bli problem efterhand, det hurär ska kunna handskasvärt att veta man
med de legala aspekterna. Se avtalen i god tid, döver med samtliga leveran-v s nu,

Konsekvenserna 2000-problemettörer. för enskilt företag, framför allt blandettav
medelstora och mindre, kan bli verksamheten till ordentligt inteatt gungar om man
tänkt detta. Det skulle fair extemrevisom, noterade företagets beredskapvara om
för klara årsskiftesproblematiken. Det hör hemma i verksamhetsrevision,att deten

Påsjälvklart. borde Riksrevisionsverketär hasätt uppfattningsamma syste-en om
inom statsförvaltningen. RRV borde också få uppdrag följa samban-men att attupp

den mellan de olika fungerar och respektive myndighet har gjort sitt försystemen att
det fungera.skaatt

Fråga-till Dataföreningen Svar Dataföreningenfrånä
vVi hör under hearingen många Börja redan med försökasäga skaffaatt attnu

kommer ställa krav dem information, förståföratt stötarnaattsom var
lämnar skatteuppgifter, EDI-uppgifter. ska inte.sättas
Det krav underleverantörer. Omär
jag litet eller medelstort företag,är skaMan definitivt med leverantö-ett prata
ska jag börja idag och mig ska börja med sinaprataanpassa rerna, man
Eller ska jag avvakta tills de kraven mångaDet Dettaärparter. ärparter. en
kommer från håll,3-4 kanske inte förrän de knöligaste bitarna och jag fak-vetav

år, de i bästa fallnär kla- tiskt inte tågordningen.ärett storaom
med sittra
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åHÃDáiáfÖrEñÃhiQfQuDatafFrâgáitiu- 3 ,.. j
underleverantörväl valt.Exemplet Enföretag ärmindreSäg ett

ellerVolvo, Electroluxtill,i"jo,och alla ettsina ärsäger tatt parparter ex
beroendetill, dessutomstyckenjuli ochblir klar l äranalys, dengång med tre av

företagandrastyckenvad 3-4-5besked". Ska störremedåterkommersedan
och tänker.tyckeravvaktasnälltlille företagarenden

halvår, ellerettrumpan
problemet. JagingetharJag vetsvar

måste börja Hanföretagarenbara att nu.
någonstans.tänder eldkanske

tillnågra konferenser,haftVi harnågonting förDataföreningenGör att men
de redankommerkonferensemadenäringslivetimedvetenhetenöka nogute

insiktenharde redanochfrälsta omsom
meddialog Da-haft liteVi hardet hela.

Britishländer.andrataföreningar i
informa-delSociety harComputer en

tillhandahålla listakan övertion. Vi en
webben.informationskällorbra

ochaktiviteteri övrigtMen är engage-
nivån dedeninteännu sommang

borde vara.

brist-de. Resurserbehöver ärdeti Ja,resursbristmycketVi hör stora enomnu
denberoendemycketidag,redani mindredetHurorganisationer. ut varaser

teknik.accelerationensnabbadessaföretag Kommermedelstoraoch av ny
hjälpbehövaatt

kunnainte lättaredetDetta tam-gör att
millennium-införmed problemenpas

folk.intefinnsskiftet. Det

derasberoendehuvudsak deför I är attsärskilda insatserbehovFinns avett av
alltsåprogrampaketleverantörer, stan-företagmedelstorasmå och

derasbaraOmfungerar.dardsystem,
får dejobb,sittleverantörer gör nog

heladetföretagenmindre runt.att

väl intefundering. Detintressant ärfår Enmånga företagsigvisardetOm att
genomlidakommerotroligtdet blirår och attomkring 2000 attproblem manen

alla dekvartal kaos, ansat-hänger oavsettdettaföreställningallmän ettatt av
förharManbåde sent.startatgörsIT-leverantörernamedihop nu.somserav

Är 3-4underIT-branschendå jagdet Jo,maskinvara.och atttrorprogramvara
få råskällmånader kommerfår negativ attIT-branschen syn-risk somatt en

dabocken.på sigstämpel

spricka ikommerDatumfunktionen2000- attutsträckning kommervilkenI
fåroch detpersondatorerantalprivatper-beröraproblemet ett manatt oss som

iHushållsprylarnatill.och fixavälhemma-PCn,TVn,Videon, tasoner au-
jätte-blir ingetvideon,övrigt, liksomdataspelkalendrar,tomatiska ungamas

problem.min PC
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från DataföreningenSvarFråga Dataföreningentill
något med tankegjorthar intenågra Nej,legalamedDataföreningenJobbar

2000-talet. Menomkringaspekterlegala2000-fram avtal,aspekter, t att taex
uppslag.det ärcertifiering ett

svårarebetydligtCertifieringheller ärcertifiering attOch ingen
något utlämnadtackla. Man är pro-

måstesjälvgramvaruindustrin ga-som
svårtDetdetta fungerar. är attattrantera

regler ochadministrera, sättaatt upp
egentligenmed det. Kravethandskas är

leverantörer-så svårt. kräverDetinte att
får demochsina produktertestar avna

fungera.att
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Konsult ABWM-data

KonsultWM-data AB,datakonsultföretagen,debelyser hurAvsnittetInledning ett storaav
utvecklingen.bedömeruppdragsgivare,olika2000-omställning hosmedarbetarsom

Stockholm.Konsult AB,WM-data2000-verksamhet hosförHahnTomasMedverkande ansvarar

som behövsalla tjänsterlevereratrånga skasektornför denSomRekrytering representant som
100beläggningennärvarandeförmeddelakan jag är2000-problemetlösautbildning föroch attatt

företag.hjälpa allaför kunnalite andra sakerfår tillVi atttaprocent. nog

förkommeri landet göratill företagtjänster attleverantör attVad runt omavsom
befintliga personalen.densäkrafrämstmillenniumskiftet,minska effekterna är attav

år 2000-projekt imedjobbauppgifterspännandekanske änfinnsDet attmer
dagsläget.

frågor.dessajobba just medtilllocka andraockså försökaVi kommer attatt resurser
från högskolorjobbdenna ärförnyrekryteranyrekrytera. MenVi typatt avattavser

Cobol-utbildning. Detexempelvislängre harintemöjligt, eftersomidag inte man
också uppdragVi harpersonal.utbildningkombination med ettiställetblir aven

i branschen.jobbattidigarearbetslösafräschalänsarbetsnämnder att somupppar

Sunds-ochStockholmöverhettad iområdeinom dettaarbetsmarknadenRedan är
kom-WM-datafå i folk.möjligheterfinns det vissalandeti övriga tagvall. Men att

förmod-kommerhjälpa till. Detkunnaför attsätta resurscentra runtatt omuppmer
ocksåtjänstebolagandra göra.ligen att

påbörjats Telia ochinomredanmed det harhjälpa tillockså kommerVad att -
inomövertaliga tjänstemänombilda tjänstemän,organisationerandra är ex-att-

ellersystemutvecklingprogrammering,medjobbabankvärlden,empelvis reno-att
vering system.av

företag; i Nor-många olikamed2000-frågor tillsammansmedarbetarWM-datafåSvårt denatt nu
Stockholm.ioch allrai Sverigebilden mycketkorrekta den, mest

bildenfår korrektadenverkligenutomstående betraktaretveksamtDet avär om en
låter dataav-denorganisationerVanligtomfattning.2000-problemets är attt egnaex

inte framlyftersådan revisionsjälv har gjort. Envad dentittadelningen egen
revide-ekonomiavdelningenlåtatankenskulle kommafakta. Ingenobehagliga att

så det här.skerbokföring. Mensinra egen

i kon-fått klarteckenså ochjobbatfrån justkoncernexempelfinnsDet uppesomen
ledningenså sigvisar detmedsedanNär gräsrötterna,cemledningen. pratarman

ordnahinnamedräknardataavdelningenfått hela bilden, attriktigtinte enattutan
för visstfrån ledningenklarsignalsåledes finnas ettkanhand. Detsakerdel egen

information.korrektaden byggerhandlande, attutan

söndag-pratadeförsäkringsbolag. NärchefsrevisorbekantEn är enett stort
fram den-föransvarighankonstaterade ta1996 atti oktoberkväll ytterstatt var

2000-medvetenintetidpunktendenvidbolaget. Haninformationen inom omvarna
överhuvudtaget.problemet

93



IT-kommissionens hearing IT-problem inför 2000-skiftetom

Affärsrisk finns ocksåDet risk för påverkardetta affärsverksamheten och detattger ger mun--
påmunkavle kavle. Det finns organisationer jag ärligt tagit i sina siffrorrätt vadtrorsom upp man

detta kommer kosta. princip begåttI har de tjänstefel, hurtror det.att man nu ser
Man borde inte och tala hur mycket detta kan kosta organisation,ut om en om en
konkurrerande organisation lägre siffra kanske inkorrekt. kanDetäranger en som
påverka förtroendet för bank, kunderna kan bli oroliga och byter bank, aktie-t ex en

blir oroliga, En organisation,ägare har 2000-kostnaden ietc. stor t externt angettex,
storleksordningen hundra miljoner kronor, medan internt talarett par man om en

gångerfyra siffra.större

Detta för svårbedömtnärvarande område. Hittills så mångaär det inteärett stora
organisationer nåtthar längre tio in i den totalaän De allaärprocentsom processen.
någonstans i analysdelen. Sedan ska dåde förändra, och slutligen införa dettesta
hela i verksamheten.

Vad det kostar Uppmärksamheten ligger idag vad det kommer kosta hantera 2000-att att
åtgärdainte föratt problemet. Det de flesta antal miljoner kronor och i vissa fall miljarderär ett

kronor det handlar om.

ocksåDet intressant åtgärdavad det kan kosta inte det hela. sågVi nyli-är att attse
hur försäkringsbolag drabbades förlust 47 miljoner kronor fi-ettgen av en som

nansinspektionen just granskar. felberäkningDet gjort. hadeMannu var en man
Dåför högt fondvärde. försäkringsbolaget gå in och kompen-angett tvunget attvar

detta. Det liten föraning påverkarvad kan komma händaär attsera en om som som
affärsverksamheten.

försvårande mångaGammal En faktorkod datamänniskor tycker det bättre för karriärenär äratt
inget för karriär sig nyutveckling och hållaspännande istället för medägnaatt system, attnya

ocksågammal kod. Detta anledning till så många,det inte egentligenär äratten som
borde bry sig, bryr sig 2000-problematiken överhuvudtaget.som om

ocksåvisar sigStort mörkertal Det det mörkertal i applikationer utanför dataavdel-äratt ett stort
utanför data- ningen. Ett exempel vi hört SL, Stockholms Lokaltrañk, där 2000är ettman ser som
avdelningarna problem, medan de olika delarna inom Landstinget, de olika nämn-stort uteman

derna, sig ha litet bådeproblem. har varit i kontakt med ochJag SL delettanser en
påstånämnderna och vill anledningen till varför SL har problem äratt ett stortav

faktiskaderas kunskap det. Och anledningen till andra inte sig haattom anser pro-
blem de inte har aning konsekvenserna. har inte tagit i proble-Deär att tagen om
met.

Ibland vi, konsulter, vissa det finns systemförvaltaredär ochstöter systemsom
ibland inga användare/systemägare och det onödigt dyrt. vad vissaMen iär värre är
organisationer, någondet finns vissa används, det finns inteär att system som men

få Båda måsteförvaltare. Det kan ganska drastiska konsekvenser. sidor belysas.

överdriven ocksåfinns överdrivenDet eller naiv hinner byta tilltro rent -tro atten av man-
på tillbyte i tid före 2000-skiftet. så långnytt Det nämligen det ganska infö-är ärsystem attnya en

randetid logistiksystem Många svårti bolag. bolag har idagt ett ett stort attav ex
inse varför skulle behöva ändåde gamlaöver närsatsa att systemen,man se man
ska ha ska införas 990630.ett nytt system som

Ett exempel försäkringsbolag gårallt igenom det befintligaär ett trotssom nu sys-
Införandedatum för håller.det 990630, inte det Förtemet. systemet, vetnya man om

skulle komma in i 9906 och det inte helt plats vadär görsystemetman nya -
då måsteDet finnas rejäla marginaler.man
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ordna allt. Detskaolika leverantörerockså överdriven tillit till ärfinnsDetAlltför tillit attstor en
vårköperdet härvi ordnar"Javisst,för leverantörleverantörer väldigt lätt säga:till att ma-en

så problem, fördet ingareleasetillstandardprodukten ärbytereller nästaskinvara
ZOOO-säkrat."årdet är

millenniumskiftet.föremed bytaändå hinnabli problemdetpraktiken kan attI att

såZOOO-frågorna,till sigtagithar ledningenäntligenidagpositiv sakFrågan En äräntligen varatt
påSå frågan börjar hamnaår sedan.detta förbörjade medledningsnivå jagpå det inte ettnär en

tid.nivå. det högOchsånågot ärrättnär

ABfrånSvar WM-data KonsultKonsult ABFråga WM-datatill
det.inga planerWM-data harNej,ochfåsvårt iDet är att tag resurser

olikagenomförandraochWM-data
få in-iåtgärder för tagatt resursernya

ocksåniSverige. Kommer attom
eller AsienIndientillutomlands, t ex

resurser Sompersonellahittaför att
via Internet,kan arbeta t ex.

mångadethosVi ärväg storautvecklingen attVart är ossser
personaldataorganisationer, nuvars

i bran-och andraWM-datasig tillsöker
riskdet finnsförschen attatt man ser

sådant lägeoutsourcing Iför etto s v.
Dåföretag.ijobbavill ett tryggtman

konsultfirmahoshamnar somenman
verksamhetenjust densigägnar som

intresseradär av.man

jobbavarithar detFörut tryggt att en
försäkringsbolagsbanks eller ettstor

dataavdelning, utsättsnär manmen nu
sig tillutsåld sökerbliriskenför att man

organisation.vår typ av

i denkonsultbolagsomVi har nog
fåenklare änaspekten att resurser,

organisationernamånga de stora somav
folk.riskeraristället att tappa

dessaallaja, eftersomprincipIbehövade kommer mono-Alla attsäger att
energi,telekom,finans,polsektoremaWM-data redanoch Du nusägerresurser

behöverochkonkurrensutsattabeläggning. Har ärhar 100 enprocent era
sådantTelia ärockså etthundrakonkurrenter/kolleger system.massa nya

nyutveck-full fartexempel. Det ärbeläggningprocents
lingen.

få.gårallabehövsslagsmålet Det attbildDin somHur resurserresur-omavser
åtgärderin dessadärför viDet sätterärutserna

få invis försökaochallaför sättatt
för vibranschen,människor ifler ser

enda chansen.Det äringen väg.annan
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Fråga till WM-data Konsult AB Svar från WM-data Konsult AB
Vad kostar Cobol-programmerare Det ligger i Sverige någonstans 7-800en
idag och det fram tillvägen kronortar i timmen pris till kundvar förut en
1999 vanlig idag kanske. Detprogrammerare

har ökat kanske 20-30 sedanprocent
före l996. Jag hörde i fre-sommaren
dags frånsiffra USA, där liggeren man

150 dollar i timmen på Cobol-en
d överstrax tusen-programmerare, v s

lappen.

Ett skräckscenario för dataavdelning Javisst.en
storföretag delar personalenär att av

sig ochsäger fortsätt-säger attupp
gårningen det bra köpa mina tjänsteratt

från mitt bolag, det kostarnya men
Ärl 500 kronor i timmen" det möj-en

lig utveckling

ÄrNi arbetar för behålla personal. Javisst, det väldigt viktigtatt för försäk-ärer
frågadet aktualisera dataav- ringsbolagen, bankernaatt och storindustrinen

delningarna också allt för behållagöra sin dataper-att att
sonal. finnsDet all anledning för dem att
säkra sin personal olika Det bor-sätt.
de i alla fall pågå.

Hur medvetenheten iär samhället fortfarandeDen låg,mycketär främst dåute
årdet gäller ZOOO-problematikennär inom mindre industrier.

Medvetenheten finns så längeän mest
inom professionella dataorganisationer.
Till och med där har egentligenman

åtgärdainte börjat saken, förrän det nu
"börjar smälla".

Ännu det de egenutveckladevärre är
PC-applikationerna tillverkatssom
olika ställen i verksamheten data-utan
avdelningens vetskap eller medverkan.

harJag varit dataavdelning dären
och gnuggade händerna ochsattman sa

"nu ska användarna problematt se
med dessa de utvecklatsystemen som
själva vårutan medverkan, för dem
finns ingen normal förvaltning".

därförDet det viktigtär medär att ut
revisioner och enkäter internt, för att ta
reda förhållandenade verkliga så väl

möjligt.som
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Ãâ" fåñ.W{lj-i§ái8êSvFråga Konsulttill WM-data
i V Ij från FinansdepartementetbeskedetIT-kommissionen Ja,ellerKan görastaten

låterområdeti bra.förmenandenågonting här, enligt ditt att tar tagom man

får för, villsigVad manpassa omman
inom den offentligasamordningskapa

vad hänt inomsektorn, är att se som
kommit litehos demindustrin och som

också haft idéerharlängre omman-
gäller gränssnittsamverka detnäratt
i praktiken detandra, ärgentemot men

och byg-så skyddar sig självaallaattnu
så klara sig.just de skasina systemger

får gränssnittenklaraSedan vareman
dååttaställiga i datu-ellersig de är sex-

met.

intesigErfarenheten sägerär att man
Ensamordningsprocessen.hinna med

långsam.får församordning inte vara

våra avtal medgått allaigenomVi harde legalanågra synpunkterDuHar
våraenligtoursourcing-kunder ochvårafungerareftersom WM-dataaspekterna

problem.jurister har vi ingaochoutsourcing-leverantörbåde som
2000-problemlöserleverantör som

problematisk sits, dethar ärDe som en
Vi och andra leveran-kunderna.faktiskt

vi levererarhar lätt sägatörer attatt ny
intedetår 2000-säker version, ärmen

införai tid hinnerkundensäkertalls att
verksamheten.full drift iden i

påkravkunderna ställavisst skamåste Nej,användarnaMånga hävdar attnu
samti-det kommerMenleverantörerna.för kun-leverantörernaställa krav att

Är ställa kravväldigt dyrtblidigtdetta för-2000.sig attklara över attattna
leverantörerna.berömda ankandensöka ut somsomse

paddlar baralugn ut ytan, avmenser
nyligenVi hadeoutsourcing.Taytanunderhelvete t enex

få meddå försöktesådant fallett man
skrivaville inte2000 i paketet, men

mil-säkerhetvi övergaranteraratt
fallet i allajust detlenniumskiftet, inte i

avgiftenhadegjort det,fall. Hade
behövshelst. Detblivit hur hög ensom

riskpremie här.väldig

jobbarviktigtdetmånga Javisst, näri läge där ärhamnaKan stora manett
får beskedleverantörmedställer kravmyndigheteroch attföretag ommanen

så kan"nej","ja" ellerantingenleverantörskår attsägergemensamt mansomen
lösningar i be-alternativaoch hainte""nej, detta garanterar agera

få nej tillskulleredskap ett enom man
uppstår vakuum.2000-garanti. Annars

god tid Ja.idåOch bör utevaraman
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Lagerlöf Leman Advokatbyrå det juridiska perspektivetom

Inledning Avsnittet behandlar de juridiska aspekterna 2000-problemet.

Medverkande Advokat Lars Perhard från Lagerlöf Leman Advokatbyrå, Stockholm.

Vem kan bära viktig frågaEn i det kommersiella perspektivet någon gåransvarigär identifi-attom
ansvaret och vilka möjligheter det finns för användarna informationssystem somera ettav

inte klarar sekelskiftet få ekonomisk kompensation. Förutsättningarnaatt olikaär
beroende vad det för och avtal. Det finnstyp egenutveckladesysternav system,
äldre från leverantörer, leveransersystem tilläggssystemexterna till äldresenare av

licens-, underhålls- och serviceavtal, outsourcing-avtal.system, Därtill kommer led-
ningens och revisorernas skyldigheter.

Eget för detNär gäller egenutvecklade finns ingen leverantör vanligtvisansvar system extern som
egenutveckling gårdet någotutkräva från.att ansvar

Externt köpta Beträffande äldre levererade leverantörer, fårär dåsystem förstexternasom av man
äldre föra insystem begreppet Allmänna bestämmelser i diskussionen. tillämpasDe i så gott som

alla affärer och innefattar för denna frågeställning två betydelsefulla faktorer, nämli-
reklamationsfrister och preskriptionsklausuler ibland kallas ansvarsbegräns-gen

ning. detNär gäller leveranser äldre framför allt Cobol-system, desystem, ärav
vanligtvis levererade på 1960- och l970-talet. Reklamationsfrister vanligtvis l-2är
år efter effektiv leveransdag.

Finns inga allmänna bestämmelser eller andra ansvarsbegränsningar i avtalet, kom-
lagen in i bilden. Iden mån köplagen gäller, gäller enligt gamla köplagen årsmer ett

preskriptionstid och enligt köplagen kom två års1990 gäller preskriptions-nya som
tid.

Konsultansvaret innebär konsult vårdslösaför handlingar och för-att en ansvarar
summelse. Konsultansvaret står kvar år,i tio tiden torde ha löpt med råge förutmen
dessa äldre Slutsats: gårHär ingenting legalt.system. göraatt
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står ivadfår undersökaäldretilltilläggssystemköpt system,Den ett somTilläggssystem ettsom
bestämmel-de centralauppdragsbeskrivningen. Deti ärellerspecifikationavtalad

ochlevereraharleverantörenexakt vadvanligtvis, attavtal,i dessa angersomserna
i dettaadresseratinteår 2000-problemetmån ärdenköpt. Iharanvändarenvad som

antingenDå blir detbedörrming.återigenkommertilläggsavtal, enenman
får vilkatittakonsultansvarsbedömning. Manellerbedömningköprättslig en

någon explicitdet inteOmavtalet.tolkningenförviktigafaktorer är geravsom
omständigheterinfår är2000-problemet, vägalösningenförledning sommanav

det rimligtsystem Varexisterande attlevereratVem harbedömningen.förrelevanta
funktionalitetnågon totalslagsåta sigskulletilläggssystemetdettaleverantören av

blirkriterierantallistadettakandelar Man sättexisterande ettför somäven
ellerdomaresavtal kommersådantmåni denbedömningenförviktiga enett en

harhanhävdardenBevisbördan ligger atttolkning.förbordskiljenämnds ensom
funktionali-år 2000krävernormaltfalli dettaanvändaren settoch det är enrätt som

tet.

möjlighetså det finnsså i tiden,liggertilläggsleverans attgällerdet enOm somen
såändådetbestämmelserna, är attallmännai detidsramarnainomreklameraatt

frå-blimöjligendet kanåterstår. Kontentan äri avtalet attansvarsbegränsningarna
åtgärdandeförkostnadernade drygajämfört medsmå belopprelativt avomgan
vidare. Detkomma ärrealistisktfall deti dettaheller är att2000-problemet. Inte

visssigförsäkratuttryckligenintekompensationfå relevant ensvårt ommanatt om
funktionalitet.

Generelltunderhållsavtal.ochservice-licens-,sig medförhåller detPå sättLicenser, sammaser-
upphöran-tillavtalenkansådana leverantören sägafallde flestaunderhåll avtalen i att uppvice, är

ellerfast pris rör-upplagdaavtalendet ärberorår Sedan2000.förede om
finnsfall. Detallaanvändaren iÄr hoskostnadernalandarprisrörligtdetligt pris.

underhållsavtalOmuppgraderingar.vidersättningarsärskilda ettreglerofta om
underhållsåtagandet innebär.vadtolkningfrågablir det2000,rullar in över avom

normalfalletihärheller den ärÄven vägenInteansvarsbegränsningar.finns dethär
kompensationerhålla någon slagsförsökavillanvändareför somframkomlig somen

problemet.2000åtgärdertillproportionstår i av

anledning göratypisktfinns det attoutsourcing-situationen noggrannaresett enIOutsourcing
köptkundenfall hardessaåtagande. Imanagement-företagetsfacilitybedömning av

2000-problemetårmån intei denförakanoch därfunktion ett resonemang,manen
leveran-åberoparanvändarsidanfrån attinnebäravtalet,iadresserat attär mansom

ofta inrullarAvtalen överforför fitnesskallabrukarvadska ha purpose.mansen
vanliga.Femårsavtal2000. är

harförvaltningoffentligochorganisationer ettochbolaginomoch VDStyrelseLedningens
i denföretagsledningentillintempromemoriaskrivabordeIT-chefema enansvar ansvar.
och iförvaltningför företagetsansvarigoch VDStyrelse ärgjort det.mån intede

till denharinte attmisskött, settverksamheten atteller är tmån bolagetden manex
ikommavårdslöshetsansvarhärkanriktigt ävenorganiserad ettsätt,är ett

aktiebolagslagen.det ireglerfinnsDetbilden. om

intebetydelse stäm-ingenharbolagsstämmabeviljatsharAnsvarsfrihet omsom
förelåg verksamheten.i2000-problemårinformationtillgång tillhade attomman

beviljats. Omansvarsfrihet harefterhand,iutkrävas ävenDärför kan ansvaret om
skulleprogramvaruleverantörtroddehävdarföretagsledningen storattatt enman

någotså det intetordesolution,bulletsilvermirakellösning, the varamedkomma en
inte.kommersådan lösningNågongångbart försvar.
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Revisorn har Förvaltningsrevisionen naturligtvis mycketär viktig, 2000-problemetmen syns nor-
stort malt inte i siffrorna i månden företagsledningenansvar börjatsett kostnader eller dylikt.ta

Hotet revisionsberättelse kan naturligtvis företagsledningengöraom en oren att
uppmärksammar 2000-problemet och det allvar tidigare.störretar än

Det finns också möjlighet för minoritet i bolag viss fåstorlek,etten attav en en
särskild granskare tillsatt för utreda hur 2000 problematiken har hanterats iatt t ex
företaget. Sedan har naturligtvis revisorn sitt enligtäven aktiebolagslagen ochansvar
i sista hand konsultansvar.ett

Mycken onödig I USA kommer 2000-problemet leda till antal Men vi inteatt ett stort trorprocesser.
administration det kommer innebära flodvåg svenskaatt Däremot kommeratt deten av processer.

leda till mycken onödig administration, därför interntatt i företag påochatt man
myndigheter kommer mycket tid utredningar,ägna analyser och förhandlingar.att
Detta för något positionera och bedöma i vilken omfattningsätt någonatt ärsom
ansvarig. Detta kan komma efterhand ställa företagsledning, VD och andra i fo-att
kus.

Konsultavtal Nu aktuellt för allt fler köpaär konsulttjänster för lösa 2000-problemet.att attupp
för 2000-arbete råderDet förhållandenspeciella bl pågåendeden förskjutningen i efterfrå-a genom

gebilden och kunden har generellt kraftigt underläge. För konsultensägassett ärett
det inget prestigeobjekt i normalfallet.

Frågan hur kunden försäkrar sig fåär leverans i Dåtid. gäller det till-rättatt attom
lämpa modern metodisk avtalsteknik och skriva och tydliga avtal. Deten noggranna
kräver såförstudier kan definiera i avtalet vad det avtalaratt ärnoggranna man man

vad det för tjänster köper.är Man bygger in delmåleller såi avtaletetapperom, man
vid olika kontrollstationer går och leverantörenatt stämma mätaatt ärman av om

försenad eller inte. Sedan gäller det vända sig till solida tillförlitliga leverantöreratt
har ekonomisk kapacitet leva åtaganden.till sinaattsom upp

Betalningsplanen bör framtung så försöker lägga sågöras del köpe-att storman av
skillingen årmöjligt den dag 2000-problemet klart och fixat. dåMan kanärsom
lägga in prisreduktioner vid förseningar. Kompetenta projektle-t parametrarex om
dare på båda sidor viktig faktor.är en

Mindre viktigt viten vid miss delmål. har inte såär sätta Det betydelse iatt ut storav
sådant här fall där såkunden kraftigt beroende leverantören.ett är Bankgarantierav

kan möjligen bli aktuellt vänder sig till mindre eller medelstora leverantö-om man
Sedan kan diskutera frånavvikelser sedvanliga ansvarsbegränsningar.rer. man

En rimlig slutsats det blir väldigt dyrt för den användare/kundär inte redansom
inlett arbetet. Det i sista hand förhandlingssituation.är en

100



IT-kommissionens hearing IT-problem inför 2000-skiftetom

Fråga Lagerlöftill Svar från Lagerlöf LemanLeman

således jag Som vanligt inom juridiken kan inteKontentan är äratt om en man
med outsourcing-avtal har dra alltför generella slutsatser.användare jag

viss möjlighet min leverantöratt tar
för millenniumskiftet, i alla När det gäller de äldre ärsystemenansvar men som

går1960- ochfall finns egentligen inget levererade 1970-talenandra ansvar
bakåtvad gäller i tiden det naturligtvis inte komma tillbaka.kräva attatt

När det gäller tilläggssystem jag dettror
små möjlighetermycket kommaär att

gäller licens-, servicetillbaka. När det
underhållsåtaganden kan finnasoch det

möjlighet. här finns detviss Menen
vanligtvisansvarsbegränsningar och kan

leverantören krypa sägaattur genom
underhållsavtalet omförhandling.tillupp

månoutsourcing-avtal, i den inteI ett nu
adresserat, har i2000-problemet är man

förhandlingssits.alla fall I outsour-en
ocksåcing-avtalen finns det upprättat ett

basåtagande. Sedan finnas det ofta ett
åtagande för omläggningkallas avsom

Är såomläggning drift kandrift. det av
företaget debiterafacility management

kostnaden. Sedan finns detför denextra
ansvarsbegränsningar.avtaleni deäven

små möj-normalfallet finns relativtviktigare idet det kan Ja,Betyder attatt vara
någon kompensationframåt skrivas ligheter hämtade avtal skatitta attsom

bakåt. från leverantörssidan.och förhandlas tittaän attom

risk för det. Detjag detkrav leverantörerna kan bli Ja, ärställa ärAtt atttror
Ärefterfrågan verkar.utbud ochför kunden bedömer Duväldigt dyrt som-

underläge det klartvill kund ikanske inteleverantörerna är attatt manens
dyr.på prislappen blirskriva

Många kommerseriösa leverantörer att
allting harsitt gränsta enansvar, men

gjortdet lättareoch änär attsagtnog
ställa krav leveran-skasäga att man

Så det inte.enkelt ärtörerna.

bolagsjuris-råd organi- självklaravill företag och DetVilket Du är att genomge
ordent-juristerinför framtida förhand- ellersationer idag de görater externa en

skrivaförstudie och sedanavtalsproblematiken liglingarna och noggranna
så vad dettydliga avtaloch att vetman

Då undvikeravtalarär manman om.
densigtvister sedan närmarnär man

kritiska tidpunkten.
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KPMG revisionsperspektivetBohlins AB om

revisorernas påAvsnittet belyser hanteringen 2000-problemet i företag.Inledning ettsyn av

Dykert frånAuktoriserade revisorn Lars KPMG Bohlins AB, Stockholm.Medverkande

Från revisionssynpunkt, det frångäller 2000-problemet, viktigt börjanLedningen äger när är att
ansvarsfördelningenproblemet mellan ledning och revisorer. Det ledningen,klarlägga styrel-är

bolag problemet.och VD i ägerett somsen

informera problemen och granska ledningenRevisorns är ävenatt att attansvar om
åtgärder. Vi i förvaltningsrevisionen sålämpliga det ledvidtar gör närmast ettsom

vårOfta imedveten problemets det samband med k IT-ledningen är ärart.att om s
dessa problem.vi träffarrevision

åt-skyldighet omfattning ledningen vidtagitgranska i vilkenRevisorn harGranskning attav som
årIedningsinsats anledning 2000-problemet.gärder med av

och konsekvensanalys beträffande vilkaVårt råd ledningen risk-till är göraatt en
verksamhetsområden vilka finansiella riskerberörs problemet och kansomsom av

få skadeståndsansvar intejag kanföreligga. Med det att manmenar man om genom-
fåföretag. samhällskonsekvenseråtaganden Det kanför sina stora om en myn-som

åtaganden analys de juri-sina medborgarna i Sverige. Enfullgördighet inte mot av
åtaganden olika intressenterbeträffande organisationensdiska riskerna ärgentemot

också viktig göra.att

år 2000-projektoch verifiera specifikt i verk-Revisorn bör utredaRevisorns startatsettsyn om upp
på alltså specifikt, till sin karaktär.2000-projekt Projektet bör dsamheten. avgränsatvaravara v s

undersöka sambandet med andra aktuella projekt,naturligtvisMan kan t euro-ex
utvecklingsprojekt.projekt och andra

dock drivas Anledningen den mängden arbe-bör helt2000-projektet ärseparat. stora
förankrat i ledningen.begränsad tid. Projektet bör En hu-ska göraste varasom

projektledare ska utsedd.vudansvarig vara

erforderliga i befintliga egenutveckladegenomgång bör förändringarEn göras av
frånfinns, i de gamlaframför allt där de problemenDet är systemenstorasystem.

resursåtgång.Då Prioriteral970-talen. kan beräkna tid- ochl960- och grovtman
frånverksamhetsområden utgångspunktoch med vilkamellan olika ärsystem som

verksamheten.kritiska i

också från och vad gällerstandardsystemen olika IT-leverantörerKontrollera som
åtaganden. relativtMöjligheterna till ersättning be-beträffande leverantörernas är

det gällerdet viktigt igenom detta mycket NärDärförgränsade. är extra att noga.
åberopafinns ganska goda möjligheter leverantörsansvar ochoutsourcade attsystem

åtgärda samförstånddå avtal i med de berördamåste sluta hur ska dettaom manman
årmån det tidigare inte intäckt i avtalet med 2000.ileverantörerna är

måsteåtgärder.färdigtidpunkter och Detmåste ställa krav internaMan externa
ledningen. gälleroch resursplan upprättad och fastställd Härfinnas samlad tid- aven

Även många erfarenhet k deadline-projekt,deadline. harspecifik ärstor av somen
något arbetet.med tanke omfattningendetta projekt nytt

102



IT-problem 2000-skiftetinförhearingIT-kommissionens om

hot och risker organisationen i deninformeraRevisorerna harrevi-Specifika att motett omansvar
Sådana på åtgärder finnassionsfrågor åtgärder vidtas. krav börmån erforderliga inte somsom

ocksåVi har uppgift informera assi-förvaltningsrevisionen.led i attett en om var
redovisningsaspekt det kan informa-går få. speciell finnasEn är attattstans en

verksamhetsberättelse väsentlig händelseochtionsplikt i förvaltnings- om en som
ochpå resultat ställning.få påverkan verksamhetenskan

rådgivareår 2000-projekt fungera och refe-irevisorer kanochInterna externa som
råd.påbeslutspositionen kan vi oberoendei sättUtan sätta ettattrenter. geoss

åñfifPiillff-;BêhlihâW351KPMG-BohlinsFråga till i
i fårViHittills har det inte varit vanligt.ofta detKPMG BohlinsAnlitas när

viss självkritik i revisionsbran-år 2000-medvetandegörandetgäller utöva
jag. professionellschen Vi haranser en

skulleorganisation i Sverige, FAR, som
informationsinsatserdelkunna göra en

o s v.

för ledningVi har problembland reviso-kunskapenbredHur är ute samma som
och styrelse. Delvis detgenerellt är genera-enrerna
tionsfråga. kundansvariga revi-Bland de

ålderi 50+ ellermin äryngresorerna
såväl inte kunnandet utbrett. Däremot

har vi specialister med avanceratett
mark-kunnande, det IT-revisorer,är

nadskonsulter o s v.

det.hoppas verkligen vi Detfrån fel tills Jagallt görUtgår revisorerna är attatt
måste hagrundställning videt gällerbevisats äräven närmotsatsen somen

misstänk-revisorer. Vi ska2000-frågan suntvara
våri positiv mening. Det ärsamma,

måste det.yrkesroll, vara

vi KPMG gjortInternationellt harförKostnadsuppskattningarna göra settatt
Vi i relativtdet. har medverkatförefaller variera2000-anpassningar stortett

gäller 2000,antal utvecklingsprojekt vadnågra fåtal kronorfrån miljonerkraftigt
givetvis,framför i harsig revi- allt USA. Därläggertill miljardbeloppupp -

uppdraget, haftvi varit involverade isådana kostnadsuppskattningari närsorerna
får synpunkter detta.direkt resultat-tanke detmed att

påverkan
siffrorreflektion beträffande deEn som

kanhearing: Detunder dennanämns ge
siff-mycketbadwill med storaatt ut

betydandeoch därför kan det vararor
interna ochskillnad mellan externa

också bottna iuppgifter. Delvis kan det
gjort den-har intebristande insikt. Man

har inteanalysen ochgrundläggandena
fakta. Deti formtillräcklig täckning av

låga siffrororsaken till dekan vara
exempel idag.hör
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KPMGBohIins..Fråga :tili Svar-från :KPMGiBöhlins- -
När kommer få ZOOO-bedömning- Det kan börjaatt med räkenskapsåret 1997,se

årsredovisningari realistiskt 1996 redan såvi-kört,ärarna sett.
da det inte finns allvarliga brister.

Men revisorer har den linjen vi iatt
första hand problem VD-nivå,tar upp
i andra hand styrelsenivå. Först när
inte kommer och har olikaöverens upp-
fattningar kan det bli externen oren
revisionsberättelse.

Vilken revisorernas roll i det fallär där Då kan vi fåtvekan förutan ta ansvar
gårdet d företag kon- detta. Därför sådetsnett, gör viktigt klarläg-att ärsv att

årkurs just 2000 rollfördelningen mellan styrelse, VDp ag ga
och revisorerna. Det primära ansvaret
ligger ledningen. Sekundärt har revi-

måni den det kanettsorerna ansvar
påvisas vi inte har informerat elleratt
granskat skulle ha gjort. Framförsom
allt i USA har revisionsñrmor drabbats

sådantav ansvar.
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DNSandberg,Nils-EricsammanfattningReflekterande av

2000-hanteringenreflektionersammanfattandenågraAvsnittet avInledning ger
perspektiv.ekonomiskt-politisktiomställningen ett

ledarredaktionen.Nyheter,Sandberg, DagensNils-EricRedaktörMedverkande

efterförvirrade ochvi allahearingeninnangårhearingen säga nuOmpå attatt varFörvirring
nivå.intellektuellhögrebetydligtfastkvarförvirringennivå hearingenhög är en-

ochproblem korndettaöverraskadesmått över attalla tycksmärkligaDet är atttycksAlla varavara
det.hanteraförtid kvarväldigt kortdet attöverraskade äratt

varit allmäntharmillenniumskifteharviegendomligt. Detta ettsnartDet attär nu
måsteframförhållningkkravetår. innebär900 Det varaungefär 1i attbekant s

tillgodosett.väl

vi kanvaritharhearingen,underinläggen attflestai degenomgående synpunktEnoch2000 euro
båda.intemillenniumskiftet ellerantingensamtidigt hanteraligger meneuron,

resonerade,vilkenberoendeellerandradet omväntblir lättare än somDet ena
degår, kan besvaraGuddetmöjligtsänder. Detisak är attvillflestade ta enmen

70-75blirEMUför ärsannolikhetenpolitiska attibland. Denböner avunderligaste
procent.

sek-offentligaDå kan denåren.deinomså det närmastekommerblirEMUOm av,
derealitetföretagenriktigt ärför dedet. Men somikanske stora eneurostruntatorn

33-35handelssektor procentutrikes motsvararSverige har avmåste hantera. somen
Även ståskulleländerantalligger över. ettunder,ligger exportenBNP. Importen om

viktigastedemedräknavikanvalutan, att ex-och denEMUutanför gemensamma
betalningenkanSedaniprissättaskommeri Västeuropaportproduktema att euro.

importföretagenochdeinnebärdet export-valutor storanationella attske i men-
svenska kronor.både ochmåste hantera euro

Sverigeintemationaliserade.exportföretagensvenska extremtdeDessutom är stora
landsl Denågotliknar storainteindustristruktur annatfullständigt unikhar somen

börserandraverksammaländer, dei andra ärverksammabarainteföretagen är
Därmedengelska.tillverksamhetsberättelsersinaalltsåmåsteockså. översättaDe
interna-delta ikunnadet förmåstetill De göra attalltingmåste de räkna euro.om

gäl-Sammabörserutländskaaktiersinasjösättakunnaemissioner,tionella s v.o
ställasjälvakommerföretagen attsektorn. Definansielladensjälvfallet storaler

Bankernakronor.vällikahanterarförsäkringsbolagochbanker somkrav euroatt
undan det.absolut intekommer

dettabetyderVad

ocksåkommerdemillenniumskiftet,viddatumbytafår medbesvärflestaDe attsom
samtidigt.ungefärtillmedfå besvär överatt euroatt -
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genomgående önskemålSamordning Ett hos alla medverkande i hearingen gäller slagsnästan en
inte helt enkel någonsamordning, central instans samordnar de olika ansträngningama försom

på2000-anpassningen. Det ordnat den offentliga sektorn, myndighe-lätt därär nog
bråkaredan har vissa erfarenheter och påsamarbeta, med varandra,terna att ettav

någorlunda synkroniserat sätt.

Frågan någon näringslivet. Näringsli-motsvarande samordning kan iär ägaom rum
småbestårinte enhetligt, det antal olika sektorer. Vi har mängdär utan ettvet av en

företag arbetar underleverantörer till de Det företaget arbetar istorastora.som som
både smånätverk underleverantörer och tjänster. blirlevererar Deett varorav som

måsteberoende de Sedan storföretag samordna sina redo-har vi dessastora.av som
visningsrutiner med utländska och kanske med utländska myndigheterskunder krav.

de produktion,Om 25 exportföretagen och syssel-största vägertar sammanman
såsättning och försäljning i index, ligger de 25 företagen 75största över ettett

från Sverigeindex 1-100. betyder huvuddelen deras verksamhet gäller inteDet att av
länder. sina samordningsproblem och deandra Det i andra länder de har kanärutan

från hemmaplan. vi indelning den svenska eko-inte lösas Skanämnvärt göra en av
så företagnomin, ha för dessa internationaliseradeska speciell sektor somen

kanske till 15-20 verksam-oftast svenska bara ungefär till ochär procentnamnet av
heten.

fårRiksförsäkringsverket, Riksskatteverket och andra, tydligenMyndigheterna,Myndigheterna tex
får vissa besvär vissa besvär.

alltmer medbor-logisk följd ambition försöka regleraDet politiskär att aven av en
genomsnittsavlönad de totala skat-ekonomi och vardag. denFör är tarsomgarnas

går Eftersomsedan det tillbaka.totala inkomsten ungefär 60 mestaprocent,terna av
olikafördelningen mellanpolitisk ständigt synkroniseradet finns strävan atten

på så fårderas demonstrationer Norra Bantorget,efter deras röstantal ochgrupper
ställa till mycket besvärnaturligtvis ständiga regeländringar. kommer vdDetta att

millenniumskiftet.

privata sektorn och definierarförsöker definition den denOm göra strängenman
påverkad någotbegå blihandlingar jag inom lagens kan li-de utan att avsom ram

då fårnågon någon blir det: Jag själv bestämmadrag, subvention, reglering vem
middag. föremål för social ingenjörskonst.jag ska bjuda Resten är
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frågan:Så kostar kan alla siffrordet "Vad 2000-problemet JagPrisstegringar sägaär atttror man
kan bli kombination optimism och osäkerhet.har presenterats representerarenorma av grovsom en

genomgående råd från leverantörerna". lätt bliralla Ställ krav HurEtt nästan är:
på finner de har gigantiskdet ställa krav leverantörerna leverantörernanär attatt en

efterfrågan påmarknad blir oerhörd just denna kompetens, koncent-Det typen av
år. medverkande i hearingen harrerad under period kanske alla1,5 Nästanen av

håller på och sedan ska allting verkställasvisat de med analys under 1997att en
Naturligtvis blir detta leverantörernas marknad.1998 och klart för 1999.testervara

och de kommer sälja garantierleverantörerna kommer ställa kravDet är attattsom
påverka kostnadsbilden.väldigt dyrt. Detta kommer helaatt

samhällsekonomisk kostnad, tillvi mellan företagsekonomisk kostnad ochSkiljer att
skäletså företagen det enklabörja med, vi blir mycket dyrt för attatt resurser-avser

antalgår på år Snabbutbilda mycketbegränsade. inteDetär stortettatt ett exper-na
går uppskjuta n1il-det inteblir knapphetsprisstegring, eftersomFöljden attter. en

förhandlingar inom defall. Vid EU,lenniumskiftet inte särskilt länge i alla när--
så de klockan minutmidnatt,och beslut ska träffas vidinte överensär stannarett en

till vecka. vissaså kanske Jagoch fortsätter de förhandlingarnai midnatt serupp en
ZOOO-skiftet.svårigheter med liknandeett runtarrangemang

situation.detta heltfår knapphetsprisstegring och dessutom,Vi är en nyen enorm
får millenniumskifte i andraviTidigare har företag kunnat utomlands. Men även

övergång till i hela Västeuropa ochungefär samtidigt och vi harländer eurosamma
i allafår knapphetsprisstegring datakompetensexaktdet betyder viatt samma

länder.

så nuvarande informa-delmodifiera denna kalkyl. DetSedan kan är att en avman
fråganDå detmåste förr kanskebytas ellertionssystem är att,ut somomsenare.

snabbganskapå tidigarelägga investeringar. DetTelia omsätt-ärär väg göra,att en
blir allt kortare.på IT-området. livslängdenpå produkter ekonomiskaning Den

år.sin produktportföljEricsson omsätter tret ex

så den inte särskiltkostnaden hängerpå samhällsekonomiskadenOm man nu ser
samhällsekonomiskadenjust med knapphetsprisstegringen,mycket utansamman

de användavärdetbrukar uttryckas det alternativakostnaden resurserna.avsom

hå-lyfta iförsöka sigDå frågan: ska företagendatabranschenblir "Hur reagerar -
tillverka betydligtförsökapersonal, raskt kapaciteten,Snabbutbilda byggaret, ut mer

kostnad företa-Då samhällsekonomisk högdetta innebäramaskinvara kan omen
står kapacitet.efter 1999 med outnyttjadstorengen

vågar gissa Ut-hundramiljardersfrågan. inteintressanta JagdenDetta svaret.är ens
Även stårstorbankerde flestagången påberor i vilken takt marknaden växer. om

så detdet kanskeexportföretag,utrustning, liksom de flesta ärmed är attstorany
kanske framDataföretagenutanför expanderar.marknaden Västeuropa tar nyasom

Då utnyttja kapaciteteneffektiva. kan debilliga ochoch ärapparatersystem nya som
låg, här kanDå kostnadenhyggligt. blir samhällsekonomiskaganska den manmen

bara gissa.praktiskt taget

både i hela Västeu-i Sverige ochbliMurphys den allmänna rusning det kommerIlag attsom nu
"If anythingminnas formulering Murphys Law:kan can go wrong,enropa, av

och inte grips panik,håller huvudet kalltversion lyder:will". En Den avannan som
hållervad hända".har inte insett attsom
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Nils-Eric svär féånFråga-till Nils-Eric Sandhergg.Sandbátg, .mal BN
i

råd rådVilket vill tillDu IT- Goda kan bara retroaktivt. Nige man ge
långtkommissionen och till regeringen skulle börjat tidigare med detta, i

god tid kollat i kalender och räknat uten
årkommer till 2000.att snart

skulle viljaJag Jan Freeses tanketa upp
för Guds skull inte komplicera regel-att

inför slags politisksystemen, utan en
för beslutsfattande fram årfrizon till

2000.

förenkla deFörsök finns.att system som
Hade vi haft skattesystem med flatett en

genomgåen-inkomsterna ochrate en
såde hade Riksskatteverketsmomssats,

ganskapersonal kunnat gottsova om
åren.de Det hadenätterna närmaste

jämfört med idag.varit mycket enkelt

optimistisk, detfå reformstopp därför inte särskiltvi kan JagKan ärett mense
många få möjligt myndigheterna tillsam-myndigheter kan problem äratt om

ochuppvaktar regeringensina systemmed säger attatt mansanpassa
på vilkenklarar inte detta. Tänkvi av

blir barnbidragen plötsligtdetröra om
till pensionärerna. Det medbetalas ärut

gårsådana det kanskeargument som
viss besinning.skapa en

börja skära i rollblir alltmer besku- detpolitikerroll Ja,En är äratt en somsom
alldeles gigantisk för närvarande.ren

teknik ochdelförklaring2000-problemet EnMedvetenheten ärär att natur-om
låg systematiskt underrepresen-för i detta vetenskapuppenbarligen alldeles är

på skandalöstterade i massmediaorsak kanskede. En ettattvara mass-sena
sin delförkla-sig. Det kan iinte i tid har intresseratmedierna sätt. tur vara en

ocksåpå detta försummatring tillVad det berokan äratt av
politiska beslutsmaskineriet.det
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frånSlutsatser hearingenDel 2:

Översikt

informationstekni-informationssystem ochFrån hearing, hurIT-kommissionensInledning om
sekelskiftet, slutsatsernakommer klaraken, IS/IT, är attatt

drabbarproblem olikaövergången allvarligttill 2000-talet innebär sättett som
särskiltsmå kande kompetensmyndigheter och företagalla ut-utan varaegen

2000-skiftetåtgärder i tid föredet kräver godsatta och

lågförefallerberedskapenhar kommit ochuppvaknandet sent

ske effektivtanpassningen ska kunnasaknas förviktig samordning att

riskersvårbedömda ekonomiskamedföranpassningsarbetet

samtidigtbåde och EMUtill 2000klara anpassningenknappast möjligtdet är att

resursknapphet1997/1999IT-arbetsmarknaden riskerar överhettas g ap

regelförändringarmedavvaktaför politikernakan nödvändigt störredet attvara
på så informations-politikområden, ändra reglernaalternativtinom olika sätt att

går förenklaattsystemen

fallerar.de fall datorsystemenförberedda förbehövs manuelladet reservsystem
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Slutsats Inträdet i det seklet förenat med allvarliga problem och det1: är krävernya mer
åtgärdersekelskiftet mindre omfattande i god tid före sekelskiftet for säkerställaeller att

kräver insatser Småförviktiga funktioner samhälle och näringsliv. organisationer och företag
särskiltkan utsatta.vara

och inga automatiska lösningar. datumproblemfinns inga DatorernasDet genvägar
inte bort sig själv. Alla tekniska plattformar och alla organisatio-växer typerav av

små, något går mångasberörda. inte förutsätta tillDetär sätt attstoraner, som
förvåning moderna datorer och idag helt rustade föräratt attens programvaror

befintliga2000-skiftet. Problemen gäller inte endastklara ävenprogramsystem, utan
programspråk och "icke-IT"-system telesystem, medi-maskinvara, passersystem,

få sekelskiftet.utrustning, diverse kan problem med För verksam-cinsk apparater
utgå frånpolitik allt kan felhetskritiska förefaller det klok att attsystem vara vara

åtgärdatbevisad. Effekten inte ha problemen i tid kan blitills ärmotsatsen attav
verksamheten.kritisk för hela

för inte drabbasmed "2000" i alla affärsbeslutViktigt onö-är ta attatt avo m nu
Ävenmåste detAlla organisationer förbereda sig iöverraskningar.diga snarast. om

problem, det i praktiken komplext verk-relativt enkelt teknisktgrunden ärär ettett
ledningsnivå.påhemma högsta Ge-eller affársproblem hantering hörsamhets- vars

frågan påsnabbt hamnamöjlighet till förlängning, lärtidsfristen är utanattnom
åtgärderna.dagordning. Detledningens sätter press

går knappastsekelskiftets hantering i datorerhar medAlla problem göra, attattsom
kritiskaår säkerställa deingångenhelhet före 2000. Förlösa i sin mestatt attav

för organisationpraktiken nödvändigtfungerar, det iverkligen är attsystemen en
årens IT-insatser för användahårt 2000-relateradebland deprioritera närmaste att

och kompetens bästatid, sätt.pengar

kännbar2000-problemet kanpåfrestningen för lösaekonomiskaDen extraatt vara
regel har IT-kompetens,särskilt dessa intemindre verksamheter,för egensom som

Fråganmarknad.rimligtvis alltmer resursknappmåste köpa den externtutan en
så högtdå går få vid det lagetsådan och denkompetenskan äratt tag omomvara

små-små utnyttjarmånga Samtidigträckhåll för företag.den liggerprissatt utomatt
i flertaletstandardprogram där menutsträckning företag,i högreföretag, än stora

för 2000.anpassninglångt ifrån alla fall leverantören kommer göraatt

också medvetandeprocessenorganisationer regel iliggerMindre senaresom
rimligen redan uppmärk-de har IT-kompetensjämfört med större somsom egen

ochfrågan. kapplöpning med tidenfall börjat driva Dettaoch i bästa ärsammat en
på Verksamhetenmånga "nå fast mark" i tid.inför inte kommerrisken finns att att

samhället.står allvarligt hotspel, vilket är ett mot
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förefaller införkommit och generellt beredskapenUppvaknandet harSlutsats 2: sent
låg.övergångenärBeredskapen till 2000 vara

låg
Även åtminstone i vissa IT-kretsar, har mycketproblemet varit känt sedan länge,om

börjatåtgärdat. först under 1996 problemet harpraktiken blivit Detlitet i är som
verksamheterna i näringsliv och för-på dagordningen i de allrakomma störstaupp

många IT-ansvariga förefal-förvaltningsledarePolitiker, företags- ochvaltning. samt
förändringen och vilka kon-den verkliga omfattningenha sigler inteännu satt av

kan bli.sekvenserna

inom myndighe-informationssystemenför2000-projektenNär startaratt nuanpassa
pågår,påkommet. närvarande imycket Fördet i allmänhetoch i företag, är sentter

långtIT-nivån särskilt kommen. Det inne-och den inteanalysfasenfall,bästa är
genomförd.mindre, helatio ellerkanske endast ärbär procent,att processenav

någottidshorisonter tycksform planer,förväntade behov iResten är varavarsavav
farligt 2000-Målbilderna ligger oftadärförlånga. Marginalerna näraför snäva.är

kritisk situation för verk-leda tilleller komplikation kanförseningskiftet. Minsta en
samheten.

tidsåtgång, resursbehov ochsvårbedömbart vad gällerområdet synnerligenHela är
år skedetill 2000. det tidigatiden fram Ibehövas underkommerkostnader attsom

många bedömningarbefinner sig kanomställningsprocessen grovtvaranusom
så företagkanInformationsläget osäkert. Detoptimistiska. är att t ger envara ex

samtidigtvad behöveromfattningenbild göras,städadlagom extern somsomavav
känd, kan leda tillden blir allmäntsituationmed internbrottas som, omenman

2000-anpassakostnadsberäkningar fördåliga affärer. Dekundflykt ochbadwill, att
låga. sällan saknasförefaller Inteoffentligtdatorsystemen extranämns varanusom

organisationer.offentliga sektornssärskilt inomgällerför arbetet. Detpengar

gäller medvetenhetenEngland vadochefter jämfört med USASverige sackar om
jämfört med övrigaSverige bra tillliggersamhället. Möjligen2000-problemen i

Sverige annorstädesiförmodligen djupareproblemen änMenEuropa. är genom en
detochinformationssystemoffentligaintegration olikaomfattande genomavmer

internationalisering.förhållandevisnäringslivetssvenska stora

ledningsnivå gällerdetprobleminsiktverkligbit kvar tillförefallerDet vara en -
2000-problemetsvad gällerverksamhets/företagsledarebåde politiker och om--

Allas medveten-påverkan verksamheten.möjligakomplexitet ochfattning,
och upptäckabehöver meddelaktiga, allabehöverallahet/insikt behövs varavara-

2000-problemetinformationbredförstå händer. behövsvad Detfel och omensom
det.behöveroch vad göraman

fungerande vidvälallt skatidsfristen ddefinitivaoch denTidspressen att varav s
sidansäkrahalvår förår helst före gör2000 ochingången attattett varaav

Problem-1997.uppmärksamhet underfår kraftigt ökanderimligtvis2000-problemet
blir allt bättre.insikten
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Slutsats Det saknas viktig3: samordning mellan organisationer för anpassningenatt av
Samordning informationssystemen ska fungera väl inför sekelskiftet.
saknas

Bristen samordning innebär det arbete effektivtsnabbt och behöveratt som nu
mångasker ställen eller mindre parallellt. Det sker inget reelltgöras, utbytemer

erfarenheter och kunskaper.av

beroendeförhållandenEn aspekt de finns mellan olikaär organisatio-attannan som
informationssystem, kan mycket kritiska i detta avseende eftersom det kanners vara

leda till "datumsmitta" sådantsprider sig. Ett exempel fungerarRSVäratt som som
för omfattande informationsflöde mångamellan olika aktörer i samhället.ett ettnav

Därmed RSV beroende mängd informationssystem fungerarär att externaav en
felfritt. utmaning såEn samordningen förändringarna, de sker likar-ärstor attav

Överoch i bestämd ordning. detta finns idag liten eller ingen kontroll.sätttat en

En samhällsanalys 2000-problemets möjliga effekter saknas.av

område där insatserEtt behöver där samordning och samverkangöras, ärstora av
betydelse, testningsfasen, d för förvissa sig alla ochärstor att attv s om program

informationssystem säkert information.kan hantera tidsbaserad Mycket dettaav
arbete kommer, allt döma, omfattning ochi under 1998 1999.ägaatt att storav rum

någonkan behövas form nationella testningsmiljöer och -anläggningar förHär av
bruk.gemensamt

organisationer för inrättasGenerellt kan samordning behöva

för övergripande nationell samordning och information,0

offentliga politiska beredningar ochför den sektorns behov, inte minst vad gäller0
2000-påkallade samhällspriori-ställningstaganden för beredskap införävenmen

kanteringar komma behövas under tidspress,attsom

för näringslivets behov.0

sammanhållandefår rollI 16 januari 1997 förordning Statskontoretantagen enen
för de statliga myndigheterna.

också områden förNödvändigt lösningar Standardavtalsnabba inom andraär som
ZOOO-projekt. behövs2000-arbeten och checklistor behöver i Detvadöver görassom

Edifact-standarddatum, och utveckladstandarder vad gäller sompersonnummer en
också för den certifi-problemfritt klarar sekelskiftet. gäller definiera kravenDet att

tredjeparts-områden, drift, operativ-ering behövs flera standardsystem,tsom ex
behöverdatorer, tekniska inte redan har det,Alla IT-avtal,system.system, ensom

2000-k1ausu1.
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kanekonomiska riskersekelskiftet medförtillframPerioden extraSlutsats 4: varasom
svåra bedöma.Ekonomiska att

risker
medförinformationssystembefintligaochmedArbetet extratestaatt enanpassa

fortsätta fun-organisationen kannågot mervärdedockkostnad, än attannatattutan
uppstår för lösakostnaderextraordinäraGenomtidigare. atti attsettstort somgera

i kläm,verksamhetsförnyelsen kommerfördet risk2000-problemet, att nyut-är att
af-få konsekvenser fördet kanochinformationssystemveckling tempotapparav

fullt orkar medSverige helt ochfråga ställsfärsutvecklingen i En ärstort. omsom
på elektronisk handelsatsningsektornsapplikationsområden offentligatsom exnya

euro-omställningen.väntadeoch den

effektivaochmed heltgamlaså möjligt kan ersättas system.Där är system mernya
verksamhets-2000-frågan framdrivaförändringkan kravetDärigenom merp g a

stödjande system.

nyli-allvar heltharmånga organisationer2000-arbetet iMed tanke startatatt
kostnaderuppstå rad oväntadesvårbedömbar. kanDetrelativtsituationenär engen

ökande priserkraftigtförekommakommerresursbrist. Det1997-1999under attg ap
2000-kompetens.

verksamheterkölvatten2000-problemetsföljer i ärriskerekonomiska attAndra som
uteblivna ellerfakturering,uteblivenstörningar,drabbassekelskiftet kan somrunt av

kommunikationökadfel ellerförmerarbetemanuelltbetalningar, rättaförsenade att
före-sårbara drabbadeochdeutslagningtillkan ledakunder. Det mestmed t avex

svår bedöma.relativtsituationennärvarandeFör attärtagen.

fungerarför detborde ha,ellerhar, attettLeverantören programsystemett ansvarav
förutsesmånga avtal. Häri särskiltregleratuttryckligtinteår 2000. Detta äröver

i detkanfrån systemleverantörgarantiskaffaåren. Attdekonflikter närmaste en
små lyckasförefaller chansernaLegaltdyrt.stå användaren attlägetuppkomna vara

ofull-2000-avseendeiretroaktivt förskadestånd leverantörenutkräva ettmed att av
ständigt system.

konsultfirmaprincip innebärivilket2000-projektde atthellerInte startar, ensom nu
ekono-kanåtar 2000-anpassa sägassigsystemleverantöreller ett system,att vara

säkra 2000-avtalsmässigtkompliceratallmäntriskfria. Detheltmiskt är attsett en
utlovad 2000-utebliven leveransskedeigällandeSanktionerlösning. sent av enen

skadeståndmöjligaeftersom vä-verkningslösapraktisktriskerarlösning sett vara
verksamhet.fortsattförhållande till värdetilättger
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Slutsats 5: En vanlig bedömning bland IT-ansvariga känner 2000-problemets komp-som
Först lösa 2000, måstelexitet är vi först klara sekelskiftet.att Därefter kan vi itu medtaav sys-
sedan EMU temanpassningen till EMU bådavi klarar inte förändringsprocessernamen-

samtidigt. Prioriteringen klar: förstär 2000, sedan EMU.

frågaDetta för hela Europa där medvetenhetenär problemen hittills ganskaären om
Fråganliten. därför övriga länder i klararär Europa införa samtidigtattom av euron

informationssystemen ska till 2000.som anpassas

påInget tyder Sverige skulle ha svårareväsentligt klara anpassningen tillatt att av
båda förändringarna Europa. innebärDet europeisk måsteän analysresten attav en
ske för bedöma tidplanen för måste försenas. drivaAtt igenom poli-att om euron en
tisk reform skapar svårigheter för europeiska företag och organisationer kansom
riskera europeisk ekonomisk stabilitet.en

Beträffande det oklart vad kommer gälla och det ska gälla.är För-näratteuron som
gårberedelser därför inte tvåAtt hantera valutor parallellt dessutomgöra. äratt en

komplicerad systemförändring.mer

Vissa organisationer de internationella företagen, bankerstörre och andra istora
den finansiella sektorn dock i den situationen rimligtvis måste bådade klaraär att
omställningama samtidigt, gårSverige med i EMU eller inte.oavsett om

fördjupad analys måsteEn konsekvenserna ske snarast.av av euron

Slutsats En risk finns för6: klar överhettning IT-arbetsmarknaden under 1997-1999.av
påKnapphet

kompetens redan generellDet kompetensbrist det gäller arbeta med 2000-projektär när atten
kan denprogrammerare "gamla" tekniken, projektledare konsultbo-v. Desom o s

arbetsområdetlag inriktade för närvarande, har redan full beläggning ochärsom
arbetar dessutom intensivt för säkra ytterligare personella föratt attresurser om

efterfrågan.möjligt kunna den väntademöta

När alltfler företag och myndigheter fåbörjar klart för sig vad behöver göras,som
förvänta flockefterfrågan, gång.kan vi alla på Det blir huggsexa bland före-en en en

lämpliga medarbetare. Det finns risk för det blir galopperande lönekravtagen att
från och projektledare. Följden kan bli omfattande påturbulensprogrammerare en
arbetsmarknaden, inte minst del medarbetare och konsultföretag bryterattgenom en
ingångna avtal i jakt allt bättre villkor. Problemet ingalunda isolerat till Sveri-är

gäller i höga grad internationellt. Utländska resursförstärkningar ärutange, samma
därför ingen lösning.

Kompetensbristen gäller människor som

förstår 2000-problemet
informationssystemenanpassar

2000-anpassadetestar system
leder 2000-projekt.

behövs omfattande mån påDet satsning i den praktiska möjligheter finnsen som
utbildning i Cobol och projektledning. det nödvändigt medDessutom snabbära
kompetenshöjning bland verksamhetsledare, revisorer ioch styrelser.
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nödvändigt för politikerna undvika alltför omfattande för-Slutsats Det kan7: attvara
politikområden åren. AndåViktigt undvika inom olika deändringar i regelsystemen närmaste

regeländringar fåpolitikerna kritik för de effekter följer med 2000-problemet.riskerar som

så 2000-problemet ochMånga politiker förefaller länge omedvetna dessän vara om
effekterna börjar sigeffekter olika delar samhället. När visatänkbara tav ex-
kanske kräver omfördelningar iform extraordinära anpassningskostnaderi somav

samhällsfunktioner elleroffentliga budgeten, lägre servicekvalitet i viktigaden rena
följdeffekter kan detta leda till misstroendeyttringardatorfallisemang med gen--

tillräckligteftersom dessa uppenbarligen inte problemet välpolitikerna parerattemot
EMU-frågan framtiden dessa tekniskatid. kan i praktiken skjutasi rentgenom

något debatten. kan leda till förvirring ochhittills inte föresvävat i Detorsaker, som
samhället i övrigt.från olika politiker och ledning iriktasilska motgruppersom

kan det nödvändigt förfaktiska komplexitet,tanke ZOOO-problemetsMed vara
någraåren förändringar i regel-undvikapolitikerna de störregöranärmasteatt

2000-plågade dataverksamhetenytterligare skulle belasta densomsystemet nu -
"stilla-i-båten"-beteende.slagsett

radikala förenk-vid hornen ochverkligen tjurenalternativ till dettaEtt göraär taatt
lösningen. kan skenaturligtvis den bästa Detantal regelsystem. Dettalingar ärettav

sådantsmåningom tvång. skulle kunnaså Ettmedvetet ellerantingen attsteg varaav
erfarnadetskattelagstiftningen och införa enhetsskatt. Men"riva hela är, menar

möjligt byta tilldet skulleIT-utveckling, naivtbedömare attatt tro att nyavaraav
årstår fram till 2000. IT-fortfarande till budsmed den tidenklare system som

övermåttan leverera väl funge-känd förhittills inte gjort sigverksamheten har att
och budget.enligt planerad tidrande system

arbetet inför sekel-politiskt ibehövs djuparefall helstI vilket ett engagemangsom
väl för-klara politisktför med erforderligtinte minstskiftesväxlingen, etttempoatt

informationssystemväl fungerandeagerande för säkerställaankrat attgemensamt
behövas ellermillenniumskiftet. Det kankonsumentprodukteroch över t ex mer

i budgeten.omfattande omfördelningarmindre

på behov manuellasituationen visarSlutsats Den uppkomna reservsystem.8: av
Manuella

kris- och krigssituationer,sådana förberedda, särskilt förfinnsflera organisationerIreservsystem
utvecklade.sådana eller planerhos andra finns ingamedan ännu system ens
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