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Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA)
Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapporten frå «Undersøking av Norsk digital læringsarena
(NDLA), til etterretning.
2.

På bakgrunn av gjennomført undersøking i NDLA, ber fylkestinget om at Møre
og Romsdal fylkeskommune sin eigarrepresentant i NDLA, bidrar til at
eigarana (representantskapet) i NDLA sørger for å:
a. Evaluere selskapsforma til NDLA og med bakgrunn i denne omdanne NDLA
til IKS, AS eller SA, der spesielt kontroll og styringsbehova blir lagt vekt på
b. Etablere ei rutine for jamlege eigarmøte, med systematisk gjennomgang av
eigarrapporteringa, der også kontroll- og rapporteringsrutiner blir
gjennomgått og evaluert
c. Fylkestinget ber også om at eigarane utarbeidar ei prioritert handlingsplan
til kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune innan 15.09.2020,
som viser kva tiltak som skal settes i verk og kven som skal ha ansvaret
for iverksettinga, når det gjelder punkt 2 a. og 2 b.

3.

På bakgrunn av gjennomført undersøking i NDLA, ber fylkestinget om at Møre
og Romsdal fylkeskommune sin eigarrepresentant i NDLA, bidrar til å be styret
i NDLA sørge for å:
a. Fullføre arbeidet med kontroll- og rapporteringsrutiner i NDLA, derunder
fullføre fullmaktskriv for dagleg leiar og implementere dette i eigne
reglement
b. Forbetre informasjonen som styret gir i årsmelding og årsrekneskap,
særleg knytt til styring og kontroll, derunder om status i avvika frå
forvaltningsrevisjonanene NDLA I og II
c. Etablere rutine for dokumentasjon og godkjenning av relasjonar mellom
nærståande og eventuelle transaksjoner mellom disse
d.

Hente inn ekstern og uavhengig juridisk vurdering knyt til kjøp frå Cerpus
AS. Derunder at også dei etiske retningslinjene i NDLA blir vurdert, med
tanke på å kunne regulere/avgrense transaksjoner over ei viss periode
med selskap eigd av personar som nettopp har hatt nøkkelposisjonar i
NDLA sin organisasjon.
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e.

4.

Fylkestinget ber også om at styret sørger for at NDLA utarbeider ei
prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Møre og Romsdal
fylkeskommune innan 15.09.2020, som viser kva tiltak som skal settes i
verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga, når det gjelder punkt
3 a. – 3 d.

På bakgrunn av gjennomført undersøking i NDLA, ber fylkestinget om at
fylkeskommunedirektøren utarbeider ei prioritert handlingsplan til
kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune innan 15.09.20, som viser
kva tiltak som skal bli sett i verk for å følgje opp følgjande:
a. Med grunnlag i revisor sine observasjonar i undersøkinga som går fram av
saksframlegget over, lukke revisor sine tilrådingar i rapporten

Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune er saman med dei andre fylka (med unntak av
Oslo kommune), medeigar i Norsk digital læringsarena (NDLA).
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er eit fylkeskommunalt samarbeide som skal
tilby frie digitale læremiddel til den vidaregåande skolen. NDLA var opphaveleg
starta i 2007 som eit prosjekt initiert av Kunnskapsdepartementet. I 2009 gikk
prosjektet over til å bli eit interfylkeskommunalt samarbeid (IS). I Møre og Romsdal
vart samarbeidet som IS vedtatt i fylkestinget 15. juni 2009.
Samarbeidet er etablert som ei eining i samsvar med kommuneloven § 27.
Vestland fylkeskommune (tidlegare Hordaland fylkeskommune) er
vertsfylkeskommune. Som vertskommune blir rekneskapet ført av Vestland
fylkeskommune, og inngår soleis som del av Vestland fylkeskommune sitt
årsrekneskap. NDLA er soleis ikkje ei eiga juridisk eining. NDLA er ein stor aktør og
forvaltar store offentlege midlar, og mottek årlege tilskot frå eigarane. Møre og
Romsdal fylkeskommune betaler årleg omlag 4 600 000 kroner årleg til NDLA.
I 2015-2017 blei det gjennomført 2 forvaltningsrevisjonar – NDLA I og NDLA II, av
NDLA. Revisjonen blei utført av revisjonsfirmaet Deloitte. Det blei den gongen
avdekka fleira alvorlege høve i desse revisjonane.
Fylkestinget i Møre og Romsdal behandla rapportane frå forvaltningsrevisjonen av
NDLA i sitt møte 11. desember 2017 og gjorde i tråd med kontrollutvalet si
tilråding, følgjande vedtak:
Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 11.12.2017 (Sak T-55/17)
1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapportane NDLA I og NDLA II til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen evaluere organiseringa av NDLA-samarbeidet,
derunder om selskapsforma er hensiktsmessig.
3. Fylkestinget sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Hordaland fylkeskommune
vedrørande forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.
4. Fylkestinget ber styrerepresentanten frå Møre og Romsdal fylkeskommune bidra til at
vedtaka som er fatta av fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vert satt i verk.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen omtale NDLA i den årlege eigarskapsmeldinga.
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For oversikta sin skuld er saksframlegget til behandlinga av saka i fylkestinget i
2017 lagt ved. Det same er kontrollsjefen sin oppsummering av
forvaltningsrevisjonsrapportane med tilleggsrapport, med tilhøyrande anbefalingar
knytt til saka.
-

Vedlegg 1: Saksframlegg vedk. NDLA – behandla i fylkestinget 11.12.17
Vedlegg 2: Kontrollsjefen sin oppsummering av forvaltningsrevisjonsrapportane av NDLA i 2017

Som ledd i sin oppfølginga av fylkestinget sitt vedtak, har kontrollutvalet ved to
høve fått tilbakemelding frå fylkeskommunedirektøren om tiltak/vurderingar:
 KO-27/18 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA
 KO-50/19 Tilbakemelding til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
vedkomande NDLA
Ved tilbakemeldinga frå fylkeskommunedirektøren (i sak KO-50/19), var
kontrollutvalet av den oppfatning at tilbakemeldinga med gjennomførte tiltak ikkje
hor vore tilfredsstillande. I saksframlegget til kontrollutvalet i KO-50/19,
oppsummerte kontrollsjefen tilbakemeldinga slik:
«Etter kontrollsjefens vurdering har fylkesrådmannen v/assisterande fylkesrådmann,
fortsatt ikkje gitt tilstrekkeleg tilsvar til punkt 2 i fylkestinget sitt vedtak av
11. desember 2017. Tilbakemeldinga oppfattast ikkje å vere fullstendig i høve
intensjonen med fylkestinget sitt vedtak.
I lys av at det har tatt svært lang tid å få tilbakemelding frå fylkesrådmannen,
meiner kontrollsjefen at kontrollutvalet må sikre betre framdrift når det gjeld å svare
ut fylkestinget sitt vedtak.
Kontrollsjefen meiner derfor at kontrollutvalet sjølve bør opprette eit prosjekt for
gjennomføring av ei undersøking av forholda som kontrollutvalet/fylkestinget
etterspør, og som gir svar i tråd med intensjonen i fylkestinget sitt vedtak av
11. desember 2017. Gjennom eit slik prosjekt kan ein då også få fulgt opp om dei
andre punkta i fylkestingsvedtaket er gjennomført på tilfredsstillande vis.
Til dette arbeidet meiner kontrollsjefen det kan vere hensiktsmessig å engasjere
ekstern bistand.
Kontrollsjefen meiner dette prosjektet bør etablerast så raskt som mogleg, med
behandling av rapport frå undersøkinga i kontrollutvalet, og deretter fylkestinget.»

På grunnlag av dette gjorde kontrollutvalet i sitt møte 2. oktober 2019, vedtak om
å gjennomføre ei undersøking av NDLA.
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 02.10.2019 (KO-50/19)
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen til punkt 2 i fylkestinget sitt
vedtak i sak T-55/17 til orientering, og meiner at tilbakemeldinga ikkje er
tilstrekkeleg i høve intensjonen i vedtaket.
2. Kontrollutvalet ber om at kontrollsjefen etablerer eit prosjekt for å gjere ei nærare
undersøking i tråd med fylkestinget sin intensjon, slik det kjem fram i saksframlegget
over.
3. Kontrollsjefen blir gitt fullmakt til å sjølv avgjere utførar av undersøkinga.

For fullstendigheita si skuld, er også saksframlegget frå behandlinga i
kontrollutvalet 2. oktober 2019, om å sette i verk undersøking, lagt ved.
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-

Vedlegg 3: Saksframlegg vedk. tilbakemelding NDLA – behandla i
kontrollutvalet 02.10.19

Deretter vedtok kontrollutvalet i sak KO-69/19 (i møte 27. november 2019), ei
prosjektplan som grunnlag for prosjektet. Prosjektplana er utarbeida av revisor
(Møre og Romsdal Revisjon SA), på basis av ei bestilling av 25. oktober 2019 frå
kontrollsjefen.
Gjennomføringa av undersøkinga (vær merksam på at undersøkinga ikkje er ein
revisjon, men ei undersøking), er utført av Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR).
Rapporten følgjer vedlagt. I revisor sin rapport er det innleiingsvis gitt ei
oppsummering av rapporten med konklusjonar og tilrådingar (side 4-6). Rapporten
har vore til høyring hos fylkeskommunedirektør og hos NDLA. Deira kommentarar
er innarbeida i rapporten.
-

Vedlegg 4: Rapport frå undersøking av NDLA

Vurdering
Nærare om hovudføremålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Funna i forvaltningsrevisjonsrapporten frå 2015-2017, peika på ei rekkje svakheiter
i styring, kontroll og oppfølging. Oppfølginga synes å ha vore svært svak, og
styrearbeidet synes ikkje å ha fungert på tilfredsstillande måte.
I forvaltningsrevisjonsrapporten frå 2015-2017 går det også fram at selskapsforma
har gjort styringa av selskapet vanskeleg.
Føremål og innretninga i undersøkinga blei utarbeidd i samråd med revisor.
Hovudformålet med undersøkinga er å følgje opp fylkestinget sitt vedtak frå
behandlinga av forvaltningsrevisjonsrapportane NDLA I og NDLA II i 2017, og då
særskild vedkomande punkt i 2 i vedtaket frå 2017.
I dette ligg å få gjennomført ei brei evaluering av NDLA si selskapsform, bakgrunn,
organisering og samarbeid, spesielt i eit kontroll- og styringsperspektiv. Bruken av
digitale læremidlar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal kartleggast og
vurderast, i tillegg skal kostnaden med bruk av NDLA undersøkast.
Fokusområda i undersøkinga vil vere:
1. Vurdering av hensiktsmessige selskapsformer for NDLA
2. Vurdering av fylkeskommunen sin forvaltning av eigarinteressa i NDLA
3. Kva krav blir stilt til bruk av digitale læremidlar I Møre og Romsdal
fylkeskommune – fylkeskommunen sine mål og strategiar.
4. Bruk av digitale læremidlar ved vidaregåande skoler i Møre og Romsdal
Rapporten - revisor sine konklusjonar og tilrådingar:
Kontrollsjefen har gjennomgått revisor sin rapport frå undersøkinga. Samla sett
meiner kontrollsjefen at revisor i all hovudsak har svara ut dei aktuelle
problemstillingane i prosjektet.
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I tabellen under har kontrollsjefen summert opp revisor sin funn/observasjonar
samt tilrådingar knyt til problemstillingane



Problemstilling 1: Vurdering av hensiktsmessige selskapsformer for NDLA
Problemstilling 2: Vurdering av fylkeskommunen sin forvaltning av eigarinteressa i
NDLA
Problemstilling 3: Kva krav blir stilt til bruk av digitale læremidlar I Møre og Romsdal
fylkeskommune – fylkeskommunen sine mål og strategiar.
Problemstilling 4: Bruk av digitale læremidlar ved vidaregåande skoler i Møre og
Romsdal




Problemstilling 1 – Vurdere selskapsformen til NDLA
Fokuspunkter




Vurdere dagens
selskapsform
opp mot andre
relevante
selskapsformer
(spesielt i et
styring- og
kontrollperspekt
iv) og andre
relevante
moment

Vurdere hvilken
selskapsform
som er best
egnet

Revisor sine funn/observasjonar
(Rapporten side 16-28)
-

De nye vedtektene vedtatt fra 2018 er noe bedre egnet som et
utgangspunkt for å sette rammer for NDLA-samarbeidet, enn de
vedtektene som lå til grunn før 2018.

-

Dagens organisering som § 27 selskap gir imidlertid følgende
konsekvenser
o
Liten åpenhet og liten politisk kontroll
o
Ikke fullstendige regnskap
o
Regnskapet er ikke underlagt revisjon
o
Mangelfull politisk styring og informasjon til politiske organ

-

Ved ikke å være eget rettssubjekt er NDLA en del av Vestland
fylkeskommune. NDLA er blitt en betydelig virksomhet med over
80 mill. i omsetning. Hvis NDLA var eget rettssubjekt ville de hatt
selvstendig revisjon og avlagt fullstendig årsregnskap.

-

Tallstørrelsen og omfanget av virksomheten i NDLA vil i seg selv tilsi
at samarbeidet bør være et eget rettssubjekt.

-

I ny kommunelov, §27-selskap kan videreføres men da som
«Interkommunalt oppgaveselskap» eller «Interkommunalt politisk
råd» Det medfører at selskapet uansett må omdannes og ny
samarbeidsavtale inngås.

-

Det er i dag liten grad av formell styring av NDLA og ingen politisk
kontroll

-

I kommunaldepartementet sine overordnede vurderinger til Prop.
46L om ny kommunelov, understrekes viktigheten av at kommunene
sørger for regelmessig informasjon fra samarbeidene og at
kommunestyrene bør behandle sentrale saker som skal behandles i
det øverste organene i samarbeidene. Dette for å forankre
samarbeidene politisk hos deltakerne. Det er ikke gjort.

-

Dagens selskapsform er ikke den som er best egnet for NDLA

-

NDLA er mest tjent med å være eget rettssubjekt. Det er det ikke i
dag.

-

Virksomheten vil få tydeligere styringslinjer i en selskapsform med
særlovgivning som IKS (interkommunalt selskap), AS (aksjeselskap)
eller SA (Samvirkeforetak)
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Fokuspunkter


Revisor sine funn/observasjonar
(Rapporten side 16-28)

Er vedtektene
hensiktsmessig
og egnet i et
kontrollperspektiv?

-

Vedtektene inneholder ingen bestemmelser om kontroll eller tilsyn i
dag. De nye vedtektene fra 2018 er dog noe bedre egnet som et
utgangspunkt for å sette rammer for samarbeidet, enn vedtektene
som lå til grunn før 2018.

-

Noen av paragrafene i dagens vedtekter (se vedlegg 2 i rapporten –
s. 70), er vanskelig å forstå, eksempelvis § 9, som sier at «budsjett
og regnskap for NDLA skal inngå i deltakerne sitt totalbudsjett og
regnskap»

-

For å bøte på noe av de manglende kontrollmekanismene burde
vedtektene vært tydelige på at det er styret som avlegger
årsregnskap og årsberetning med beskrivelse av årets virksomhet.
Deretter burde årsregnskapet vært revidert, og fastsatt av
representantskapet. Det bør også klargjøres hvilket regnskapsspråk
som skal benyttes, slik at tilstrekkelige noteopplysninger blir
ivaretatt. Til slutt burde årsregnskapet med kommende års budsjett
vært lagt frem for fylkesutvalget/fylkestinget. På den måten ville
informasjonsstrømmen til politisk nivå bli sikret, slik at politisk
kontroll oppnås

Revisor sine tilrådingar


Vi anbefaler Møre og Romsdal fylkeskommune å ta en aktiv rolle i forbindelse med kommende
omdanning av virksomheten.
a.
b.

NDLA kan være tjent med å fremstå som eget rettssubjekt
Fylkeskommunen bør utnevne en annen representant til NDLAs representantskap enn
varamedlemmet til styret

Problemstilling 2 – Fylkeskommunens forvaltning av sine eierinteresser i NDLA
Fokuspunkter


Er forvaltningen
tilfredsstillende gitt de
alvorlige forhold som
forelå i NDLA og er den
i tråd med intensjonen
og fylkestinget sine
vedtak?

Revisor sine funn/observasjonar
(Rapporten side 29-42)
-

Det kan ikke observeres at verken rutiner for rapportering
eller instruks for daglig leder har vært behandlet i styret i
perioden august 2018 til desember 2019

-

Lederskiftet i NDLA har ført til at arbeidet med rutiner og
virksomhetsstrategi har stoppet opp

-

Fullmaktsskriv for daglig leder er fortsatt ikke ferdigstilt

-

NDLA vil i rep.skapsmøtet 29. april 2020 legge frem
virksomhetsstrategi. Revisor har ikke mottatt denne.

-

NDLA vil i rep.skapsmøtet 29. april 2020 legge frem forslag til
ny samarbeidsavtale mellom fylkene (som interkommunalt
oppgavefellesskap). Revisor har ikke mottatt utkast til ny
avtale

-

Det er ikke utarbeidet tilfredsstillende rapporterings- og
kontrollrutiner. For å etablere en trygg og god
virksomhetsstyring må nødvendige fullmakter etableres og
innarbeides i reglement. Det synes ikke utført i tilstrekkelig
grad.
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Hvordan har
fylkeskommunen
kunnskap om at alle
forhold fra
forvaltningsrevisjonene
er lukket? Rapporteres
dette internt
administrativ og/eller
politisk på noe salgs vi
(utover den årlige
eierskapsmeldingen),
og er punktene nå
tilfredsstillende løst

Fokuspunkter


Er informasjon om
NDLA til fylkestinget i
eiermeldingen
tilstrekkelig og
tilfredsstillende, gitt de
forhold som ble
avdekket og behandlet
i desember 2017?

-

Det nye styret har arbeidet med utfordringene fra
forvaltningsrevisjonene, og tatt grep i forhold til dette. Dette
går også fram av styreprotokoller.

-

NDLA har ikke gitt informasjon i årsmeldingene, verken for
2017 eller 2018, om hvilke grep som er tatt for å lukke avvik
i tilknytning til forvaltningsrevisjonene. Det er lite
tillitsvekkende.

-

I Møre og Romsdal fylkeskommune sin eierskapsmelding er
omtalen av NDLA og dette selskapet sin lukking av avvik fra
forvaltningsrevisjonen ikke omtalt

-

Fast vara til styret (fra Møre og Romsdal fylkeskommune), er
ikke innkalt til styremøter i NDLA, til tross for at det har vært
fraværende styremedlemmer. Effekten av å ha satt seg i en
tett posisjon til selskapet synes derfor liten. Fast vara bør få
innkalling til styremøtene hvor faste medlemmer melder
forfall

-

Det blir ikke gjennomført eiermøter i NDLA utover
representantskapsmøtene. KS anbefaler at dette blir gjort.

-

Det har ikke vært rapportering til politisk nivå i
fylkeskommunen om forholdene rundt NDLA og lukking av
avvik fra forvaltningsrevisjonene

Revisor sine funn/observasjonar
(Rapporten side 29-42)
-

Fylkeskommunen har i liten grad utarbeidet retningslinjer for
eierskapsforvaltningen.

-

Informasjon om NDLA er i verken i eierskapsmeldinger eller
på annen måte, i særlig grad kommet til politisk kunnskap.

-

Funnene fra forvaltningsrevisjonene NDLA I og NDLA II er av
en slik karakter at de burde vært omtalt i eierskapsmeldingen

-

Eierskapsmeldingen burde vært tydeligere, spesielt når det
gjelder:
o
Hvorfor fylkeskommunen har eierskapet med
begrunnelse
o
Hvordan fylkeskommunen arbeider for å følge opp
eierskapet i selskapet, for eksempel i form av
retningslinjer, skriftlig eller muntlig rapportering
eller orienteringer fra fylket sin representant til
administrasjonen og til politisk nivå
o
Hva fylkeskommunen har gjort for å følge opp at
avvikene fra NDLA I og NDLA II er lukket
o
Synliggjøre økonomiske informasjon om selskapet, i
og med at fylkeskommunen yter årlige tilskudd til
selskapet

-

Ovennevnte ville vært nyttig informasjon for både politikere
og andre å få innsikt i, derunder også nyttig informasjon i
politikernes vurdering av om forutsetningen for å delta i
selskapet fremdeles er tilstede.

-

Fylkeskommunen bør utvikle prinsipp og rutiner for sin
eierskapsforvaltning, derunder bør det utføres risikovurdering
av de aktuelle selskapene for å identifisere hvilke selskap
som bør omhandles spesielt i eierskapsmeldingen. I tillegg
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bør det utvikles egne eierstrategier og forventninger til disse
selskapene for blant annet å sikre at fastsatte mål kan nås.



Er styrets kompetanse
tilstrekkelig? Hvordan
vurderer
fylkeskommunen som
eier dette?

-

Dagens eierskapsmelding bør utvikles til å bli et aktivt
styringsdokument i tråd med KS sine anbefalinger.
Eierskapsmeldingen i dag er ikke det.

-

Valgkomiteens arbeid synes å ha vært grundig og basert på
en klar strategi for hvordan styret kan sammensettes for å
videreutvikle NDLA i ønsket retning

Revisor sine tilrådingar


Vi anbefaler fylkeskommunen å følge KS sine anbefaleringer om eierstyring, samt utøve mer
aktivt eierskap for å sikre at man oppnår de gevinster man ønsker av samarbeidet

Problemstilling 3 – Hvilke krav stilles til bruk av digitale læremidler i Møre og Romsdal
fylkeskommune - mål og strategier.
Fokuspunkter




Hvilke krav stilles til det
å tilby digitalt
skolemateriell?

Hvilke mål og strategier
har fylkeskommunen til
bruk av digitale
læremidler, og følges
dette opp? Eller er alt
opp til den enkelte
lærer?

Revisor sine funn/observasjonar
(Rapporten side 43-58)
-

Opplæringsloven § 3-1 omtaler fylkeskommunen sitt ansvar
for å holde elevene ed nødvendige trykte og digitale
læremidler og digitalt utstyr

-

I forarbeidene til loven ble det uttrykt forventninger til en
overgang til bruk av digitale læremidler og arbeidsformer i
skolen

-

I fylkeskommunen (som skoleeier) sine oppdragsavtaler
med den enkelte videregående skole framgår mål og tiltak
vedr skolen. Når det gjelder digital kompetanse er målet:
o
«Det skal arbeides for å auke digital kompetanse
og dømmekrafter for å møte endringene i samfunn
og arbeidsliv»

-

I tillegg er det utarbeidet en tiltaksplan for den enkelte
skole som speiler den inngåtte oppdragsavtalen. Der går
følgende fram
o
«Vi skal auke elevenes digitale kompetanse
gjennom kompetanseheving av lærere»

-

I fylkeskommunen sine kvalitetsplan er digital kompetanse
kort omtalt (pkt 1)

-

Det er imidlertid ikke utarbeidet noen plan om bruk av
digitale læremidler generelt.

-

Fylkeskommunen har pr. i dag heller ingen skriftlige planer,
strategier eller retningslinjer som omhandler hvordan de
videregående skolene skal arbeide med bruk av digitale
læremidler

-

Det er heller ikke utarbeidet mål, planer eller retningslinjer
på hvordan skolene skal/kan ta i bruk de digitale
læremidlene som er tilgjengelig i sin undervisning og i den
enkelte skole

-

Fylkeskommunen sine 23 videregående skoler jobber ulikt
med digitale læremidler
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Fokuspunkter




-

Det bør vurderes om felles retningslinjer for hvordan de
videregående skolene i fylket skal jobbe med valg og bruk
av digitale læremidler. Det kan være hensiktsmessig med
større grad av samkjøring.

-

Uten sentrale føringer/målsettinger kan dette også føre til
uenigheter i valg og bruk av digitale læremidler innen de
ulike fagene

-

Det er ingen oppfølging av hvordan bruken av digitale
læremidler er på den enkelte skole eller blant lærere/elever,
ei heller oppfølging på i hvilken grad det som produseres
hos NDLA blir benyttet.

Revisor sine funn/observasjonar
(Rapporten side 42-60)

Skolebøker/-materiell for
øvrig?

Kommer utgifter til
digitale læremidler oppå
alle andre utgifter, uten
en plan om at bruk av
digitale læremidler kan
redusere de samlede
utgiftene?

-

Utgiftene til skolebøker til utlån har økt noe i perioden
2010-2014, for deretter å stabilisere seg fram til 2017

-

Utgiftene til skolebøker til utlån har falt i perioden 201582019, hovedsakelig pga fagfornyelsen i 2020 (avventer
innkjøp av skolebøker til utlån)

-

Når det gjelder økonomi – se over

-

Skolene og lærere bestemmer selv sine innkjøp, og hvor.
Dette gjeler også digitale læremidler.

-

Det er ingen oppfølging av hvorvidt det som produseres hos
NDLA blir anvendt av lærere eller elever

Revisor sine tilrådingar


Vi anbefaler at fylkeskommunen oppfordrer de videregående skolene om å sette mål om økt
digitalisering inn i sine handlingsplaner, samt å rapportere tilbake om oppnådde resultater

Problemstilling 4 – Bruk av digitale læremidlar ved vidaregåande skoler i Møre og Romsdal
Fokuspunkter

-

Intervju/spørreundersøkelse
Atlanten vgs
Kr.sund vgs

Revisor sine funn/observasjonar
(Rapporten side 61-66)
Intervju:
NDLA sliter med troverdighet på skolene
-

Lærerne har fått et løft i digital kompetanse som følge
av IKT planer og IKT grupper på hver skole, samt
gjennom stort trykk fra utdanningsavdelingen

-

Det etterlyses imidlertid felles retningslinjer, slik at
skolene i fylkeskommunen arbeider mere likt (også når
det gjelder digitalisering og bruk av digitale læremidler)

Spørreundersøkelse:
Det er ikke mottatt tilbakemelding på
spørreundersøkelse blant lærere ved Atlanten vgs.
-

Når det gjelder spørreundersøkelse blant lærere ved
Kristiansund vgs., viser den at 64% av lærerne bruker
NDLA i planlegging av undervisning. Når det gjelder bruk
av NDLA sammen med eleven svarer 56% at de gjør
dette
o
108 lærere av 156 hadde svart på
spørreundersøkelsen ved Kristiansund vgs.
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I hvilke fag brukes digitale
læremidler? Skjer det
planmessig eller er alt opp
til den enkelte lærer?

-

I all hovedsak de store fellesfagene norsk, matematikk,
naturfag og store programdag



I hvilken grad brukes NDLA
vs andre leverandører av
digitale læremidler

-

I samtalene med ledelsen ved Atlanten vgs og
Kristiansund vgs., er det et klart inntrykk at det er NDLA
som i størst grad brukes av skolenes lærere når det
gjelder digitale læremidler

-

Det er ingen lærere blant de spurte som kun bruker
digitale læringsmidler i sin undervisning, men bruker
dette som supplement

-

Skolene er avventede til hva som skjer i forbindelse med
fagfornyelsen, det kjøpes derfor ikke inn nye læremidler
før nye læremidler før nye læreplaner er på plass, at nye
læremidler er utviklet og kvalitetssikret. Begge skolene
uttrykker at det er avgjørende for deres bruk av NDLA at
forventningene i forbindelse med fagfornyelsen blir
innfridd

Revisor sine tilrådingar


Vi anbefaler at utdanningsavdelingen benytter i sine samlingspunkter for de videregående
skolene til å dele kunnskap om nyttig bruk av verktøy som de har tilgang på gjennom NDLA

Revisor sitt hovudbodskap frå forvaltningsrevisjonsrapporten:
Gjennom forvaltningsrevisjonen er revisor sine hovudmoment frå rapporten
følgjande:
 Etter revisor sin meining vil NDLA vere tent med å stå fram som eige
rettssubjekt. Det krev endra selskapsform. Revisor meiner også at ei
selskapsform med ei definert særlovgivning vil vere hensiktsmessig (AS,
IKS, SA). NDLA må uansett omorganiserast som følgje av krav i ny
kommunelov. Revisor meiner fylkeskommunen derfor bør foreta ei brei
evaluering i samband med dette.
 Etter revisor sin meining har fylkeskommunen ei svak eigarstyring. Revisor
kan ikkje sjå at det er formidla tydelege styringssignal til NDLA, og
fylkeskommunen har heller ikkje nokon aktiv eigarutøving av NDLA. Revisor
har og merka seg uheldig rolleblanding ved at fylkeskommunen sin
representant i representantskapet, er den same person som er vara til
styret.
 Etter revisor sin meining manglar fylkeskommunen klare mål, strategiar og
tiltak for å auke kompetansen samt bruk en av digitale læremidlar for både
den einskilde skole, lærar og elev. Som følgje av svært desentralisert
styringsstruktur av dei vidaregåande skolane, er i dag bruk av digitale
læremiddel opp til den einskilde lærar å avgjere. Heller ikkje i skolane sine
årsmeldingar er mål, strategiar og tiltaksplanar kommentert når det gjelder
digitale læremidlar. For elevane vil opplæring i digital kunnskap derfor vere
prisgitt kva lærar dei får, framfor at bruken av denne er meir planmessig og
lik frå skole til skole.
 Etter revisor sin meining brukar lærarar i den vidaregåande skolen i Møre og
Romsdal verktya til NDLA, men i all hovudsak som eit supplement til den
ordinære skoleboka.
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Kontrollsjefen sin vurdering:
NDLA forvaltar store offentlege midlar, og er svært avhengig av tillit, både frå
eigarar og frå samfunnet for øvrig.
Gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapportar i 2015-2017 avdekka følgjande:
 Brot på anskaffingsreglane,
 Brot på forvaltningslova,
 Brot på arbeidsmiljølova
 Svake system for styring og kontroll
 Selskapskonstruksjonen i form av interfylkeskommunalt selskap, har vore ei
lite hensiktsmessig selskapsform for å sikre god eigarstyring.
 I tillegg stod att som uavklart, konsekvensen av dei tette banda mellom
NDLA og Cerpus AS. Cerpus AS hadde fleire leiande posisjoner i NDLA fram
til 2015. I tillegg har noverande teknisk leiar i NDLA som blei tilsett i 2015,
tidlegare hatt verv i styret til selskap som er eigd av Cerpus AS. Det var
derfor framleis tette relasjonar mellom NDLA og leverandør av tekniske
tenester.
Med grunnlag i de alvorlege funna som blei gjort i forvaltningsrevisjonane av NDLA
i 2015-2017, var det heilt naudsynt for kontrollutvalet å få gjennomført ei
undersøking av NDLA. Spesielt i lys av den ufullstendige tilbakemeldinga som
kontrollutvalet mottok i sin oppfølging av fylkestinget sitt vedtak.
Kontrollsjefen registrerer at NDLA har utført mykje godt arbeid etter
forvaltningsrevisjonane, i det å forbetre intern kontroll og styring av verksemda.
Dette kjem fram av styreprotokollane til NDLA samt av revisor sin rapport.
Av revisjonsrapporten går det fram at fylkesutdanningssjefen er vara til styret
samstundes som han er fylkeskommunen sin representant til representantskapet.
Kontrollsjefen har kunnskap om at dette nettopp er gjort med tanke på å få innsyn
og innsikt i verksemda til NDLA, og meiner dette har vore riktig i den situasjonen
som NDLA har vore i. Dette er også kontrollutvalet kjent med.
Samla sett meiner kontrollsjefen at revisor gjennom rapporten, i all hovudsak har
svara ut dei aktuelle problemstillingane i undersøkinga. Kontrollsjefen meiner
revisor sine hovudbodskap, observasjonar/funn og tilrådingar er relevante.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
Vedlegg
1 Saksframlegg vedk. NDLA - behandla i fylkestinget 11.12.2017
2 Kontrollsjefen sin oppsummering av forvaltningsrevisjonsrapportane av
NDLA i 2017
3 Saksframlegg vedk. tilbakemelding frå administrasjon til NDLA rapportane behandla i kontrollutvalet 02.10.19
4 Rapport frå undersøking av NDLA

