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INNHOLD

Vår ambisjon er
at Vigo IKS skal
være et godt drevet
selskap, en god
arbeidsplass og en
viktig ressurs for
eierne.
Arly Hauge
Styreleder

FORORD
2015 var et svært spennende år for oss i Vigo IKS. Særlig to begivenheter har
preget styret i året som er gått, nemlig utarbeidelse av forslag til strategisk plan,
og arbeidet med anskaffelse av nytt skoleadministrativt system – Visma Flyt
Skole.
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Gjennom hele året har styret og administrasjonen sørget for et høyt
aktivitetsnivå. Styret har hatt 5 styremøter i 2015. Totalt er det behandlet 56
ordinære saker pluss en mengde saker knyttet til nytt skoleadministrativt system
– Visma Flyt Skole. Flere av sakene omhandler komplekse problemstillinger
innen drift, videreutvikling og anskaffelser av eksisterende og nye IT-systemer.
Prosjektet Visma Flyt Skole har vært gjennom et svært utfordrende år. Problemer
knyttet til fremdrift, kostnad og kvalitet har ført til svært tett oppfølging av
leverandøren, og det er vedtatt en forsinket fremdriftsplan for utvikling og
implementering.

<
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HISTORISKE TILBAKEBLIKK

I Vigo IKS har vi fokus på at oppdraget vårt realiseres gjennom kompetente
medarbeidere, god samhandling internt og vår evne og vilje til å samarbeide med
fylkeskommunene, og andre eksterne aktører. Vår ambisjon er at Vigo IKS skal
være et godt drevet selskap, en god arbeidsplass og en viktig ressurs for eierne.
Styreleder ønsker å takke daglig leder og øvrige medarbeidere for godt utført
arbeid.
God lesning!

>

INNLEDNING
Vigo interkommunalt selskap, ble formelt opprettet 1. februar 2012. Selskapet er
opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper, 1999-01-29 nr.06.
Selskapet eies av alle fylkeskommunene/Oslo kommune, og selskapsavtalen er
førende for arbeidet i Vigo IKS.
Fra § 3 i Selskapsavtalen:
«Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært
samarbeid med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntak- og forvaltningssystem
Vigo, for elever/lærlinger og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette
– eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av
ulike systemer settes ut til andre.
Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller
veiledning til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet
til.»
4

Vigo IKS har prosjektansvar for utvikling og implementering av et nytt
nasjonalt skoleadministrativt system. Videre har vi et samarbeidsprosjekt
med Utdanningsdirektoratet om utvikling og implementering av nytt digitalt
administrasjon- og prøvegjennomføringsverktøy for lokal gitt eksamen.
Vigo IKS er eier av VIGO, et IT system som ivaretar søkning og inntak til
videregående opplæring, voksenopplæring og fagskole. VIGO er også et
administrasjonsverktøy for fagopplæring, rapportering og statistikk. I tillegg
administreres en sentral kodeverksdatabase for alt kodeverk innen videregående
opplæring og fagskole. Vigo IKS har kvalitetssikring av elevdata som et viktig
arbeidsområde.
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Selskapet eier informasjonsnettstedet www.vilbli.no til bruk for elever, foresatte,
rådgivere med flere. I tillegg har Vigo IKS egen nettside www.vigoiks.no, hvor
man kan finne informasjon om selve selskapet, nytt om utviklingsprosjekter,
aktivitetskalender, systeminformasjon, med mer.

<
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ORGANISERING
Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste organ, og representantene utøver sin
myndighet i selskapet gjennom dette.
Representantskapet består av en valgt representant fra hver fylkeskommune/
Oslo kommune. Representantskapet har gjennomført 2 møter i 2015.
I disse møtene ble bl.a følgende saker behandlet:
»» Årsmelding og regnskap
»» Budsjett
»» Kostnadsfordeling
»» Langsiktig økonomiplan
»» Anskaffelser
»» Prosjektstatus med mer
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Representantskapet bestod i 2015 av følgende representanter:
Leder

Tone Helene Strat

Aust-Agder fylkeskommune

Nestleder

Jan Gunnar Mattingsdal

Rogaland fylkeskommune

Representant

Inger Kristin Torp

Østfold fylkeskommune

Representant

Ole Christian Melhus

Oslo kommune

Representant

Arne Rune Gjelsvik

Akershus fylkeskommune

Medlem

Inge Myklebust

Oppland fylkeskommune

Medlem

Aasa Gjestvang

Hedmark fylkeskommune

Medlem

Jan Helge Atterås

Buskerud fylkeskommune

Medlem

Karen Anne Kjendlie

Vestfold fylkeskommune

Medlem

Helge Kristian Galdal

Telemark fylkeskommune

Medlem

Terje Damman

Vest-Agder fylkeskommune

Medlem

Dan Femoen

Hordaland fylkeskommune

Medlem

Norvall Nøringset

Sogn & Fjordane fylkeskommune

Medlem

Gunn Berit Gjerde

Møre & Romsfylkeskommune

Medlem

Anne Elisabeth Djupvik

Sør-Trøndelagfylkeskommune

Medlem

May Britt Lagesen

Nord-Trøndelfylkeskommune

Medlem

Oddleif Olavsen

Nordland fylkeskommune

Medlem

Håkon Figenschou

Troms fylkeskommune

Medlem

Roy-Arne Andersen

Finnmark fylkeskommune
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Styret
Styret i Vigo IKS består av fem medlemmer med bakgrunn fra utdanning, IT og
innkjøpskompetanse.

Ansatte

Styret har i 2015 gjennomført 5 møter. I tillegg har det vært løpende kontakt
mellom styreleder og daglig leder. Styret for Vigo IKS er også styringsgruppe
for utvikling og implementering av nytt skoleadministrativt system – Visma Flyt
Skole.
Viktige saker som har vært behandlet i styret er:
Brynjulf Bøen
Daglig leder

»» Regnskap
»» Budsjett
»» Oppfølging av fellesprosjekter
»» Kostnadsfordeling
»» Strategiutvikling i selskapet
»» Anskaffelser
»» Daglig drift av selskapet
»» Nyansettelser
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Bjørn Tveiten
Rådgiver

Svein Skulstad
Rådgiver

Frikjøpte
Trude Riple, Hordaland fylkeskommune
80 % knyttet til statistikk og kodeverk

Styret bestod våren 2015 av følgende medlemmer:
Leder

Arly Hauge

Vest-Agder fylkeskommune

Nestleder

Bekka Skaasheim

Sogn & Fjordane fylkeskommune

Medlem

Bjørn Marthinsen

Oslo kommune

Medlem

Per Magne Aadnøy

Akershus fylkeskommune

Medlem

Marthe Røst

Nordland fylkeskommune

Styret bestod høsten 2015 av følgende medlemmer:

<

Vigdis Margrethe
Hoven
Seniorrådgiver

Leder

Arly Hauge

Vest-Agder fylkeskommune

Nestleder

Bjørn Marthinsen

Oslo kommune

Medlem

Sissel Øverdal

Hordaland fylkeskommune

Medlem

Per Magne Aadnøy

Akershus fylkeskommune

Medlem

Marthe Røst

Nordland fylkeskommune

Bjørn Bergan, Vestfold fylkeskommune
50 % knyttet til fagopplæring
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Siv Olsen, Akershus fylkeskommune
50 % knyttet til PAS/PGS lokal gitt eksamen
John Kristiansen, Oppland fylkeskommune
20 % knyttet til voksenopplæring
De ansatte i Vigo IKS har samlinger flere ganger i året for å planlegge og
følge opp aktiviteter. Vigo IKS gjennomfører fylkessamlinger på ulike områder
vedrørende opplæring og informasjon om pågående prosjekter o.l.

>

KOMMENTAR
FRA DAGLIG LEDER

Vigo interkommunalt selskap har lagt bak seg nok et spennende år. Flere oppgaver
og økt administrativt arbeid gjør hverdagen travel for de ansatte. Selskapets
mange viktige nasjonale prosjekter utfordrer spesielt på fremdrift. Vigo IKS har
ansatt 2 nye medarbeider for å ivareta viktige oppgaver i selskapet fremover.
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Revitalisering av
VIGO-systemet er
ferdigstilt i 2015,
og var spesielt
vellykket på flere
områder.

”

Det siste året har det vært viet mye tid til arbeid med prosjektet for nytt
skoleadministrativt system – Visma Flyt Skole. Forsinkelse i prosjektet har ført til
flere utfordringer. Vigo IKS engasjerte revisjonsfirmaet A2 til ekstern bistand for
kvalitetssikring av Visma Flyt Skole. Vi ønsket gjennomgang av risikovurdering,
vurdering av sentrale områder innen prosjektstyringen og en overordnet
gjennomgang av systemutviklingen.
Revitalisering av VIGO- systemet er ferdigstilt i 2015, og var spesielt vellykket på
flere områder. Hovedløsningen er teknisk oppgradert og web-modulene har fått
helt nytt brukergrensesnitt.
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Det har vært jobbet mye med implementering av det nye analyseverktøyet
QlickView som erstatter BRIO. Ved overgang til nytt system går vi bort fra lokale
løsninger og tar i bruk en sentral løsning.
Samarbeidsprosjekt med Utdanningsdirektoratet vedrørende utvikling av nytt
administrasjonsverktøy for lokal gitt eksamen har hatt meget god fremdrift dette
året. Fremdriftsplan viser implementering av lokal PAS (minimumsversjon) til
våreksamen 2016.
Utvikling av den nye Brukeradministrasjonsløsningen (VIGO-BAS) har hatt god
fremdrift høsten 2015. Planen er at vi skal ta den i bruke i løpet av våren 2016.
Vigo IKS fornyet samarbeidsavtalen med Lex Norsk Skoleinformasjon. Nettstedet
www.vilbli.no er et meget godt verktøy for elever, foresatte og rådgiverne som
den største brukergruppen.
Selskapet har tilfredsstillende økonomi, og har i 2015 et regnskapsmessig
mindreforbruk i forhold til budsjettet. Dette skyldes først og fremst forsinkelser i
prosjektet «Nytt skoleadministrativt system- Visma Flyt Skole»
Som et resultat av flere felles løsninger nasjonalt, øker samarbeidet på tvers av
fylkeskommunene innen IT.

<
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DATAFLYT I IT-SYSTEMER
FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Elever,
studenter,
foresatte og
voksne

LMS
SAS

Fronter,
It’s Learning

Extens, SATS, TP

PAS/PGS

Arkiv
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WEB
Grunnskoledata
Privatskoler

GREP
VIGO

WIS

Sentralbasen

VIGO
VIGO
VIGO
VIGO
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
OTTO

VIGO Voksen
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P360/Docutive
Eporte
K2000/ESA
Acos

VIGO
Kodeverk base
VIGO Web
VIGO Bedrift
VIGO Opplæring

UDIR

Lånekassen

SSB
Vilbli/
Andre

SATSINGS
OMRÅDER
OG AKTIVITETER

Vigo IKS konsentrer sitt arbeid rundt fire områder;
»» samhandling
»» kvalitet
»» kompetanse
»» avtaleforvaltning
Det fokuseres på å øke samarbeidet på tvers av fylkesgrenser innen IKT, og
å fremme kvaliteten av elev- og lærlingedata. Brukernes kompetanse knyttet
til bruken av våre IT- løsninger er avgjørende for en effektiv forvaltning og
tjenesteyting. Vigo IKS ønsker å være en god avtaleforvalter ved anskaffelser og
utvikling av nye og eksisterende IT-system.
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Arbeidet i Vigo IKS består hovedsakelig av drift, vedlikehold, anskaffelser,
videreutvikling, kvalitetssikring og opplæring mot eksisterende IT-systemer
og prosjektering av nye IT-system. Vi samarbeider med flere offentlig
etater for å forbedre data, statistikk, retningslinjer, brukerveiledninger og
kodeverk. Eksempler på samarbeidspartnere er Kunnskapsdepartementet,
Utdanningsdirektoratet, Kommunenes Sentralforbund, Statistisk Sentralbyrå,
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Lånekassen med flere. Vi har også god
dialog med Datatilsynet innen eksisterende og planlagte systemer.
Den daglige driften består av informasjon og møtevirksomhet mot ulike
aktører, samarbeid på tvers av fylkeskommuner, nettverksbygging, forvalting
og administrasjon. Det er stort fokus på forbedring eller utvikling av IT-system,
der de eksisterende ikke fungerer tilfredsstillende eller må nyanskaffes. Året
2015 har for Vigo IKS vært et meget spennende år der mye av vår tid har gått
med til arbeidet med utvikling av nytt skoleadministrativt system, samt utvikling
av nytt eksamensverktøy til bruk for lokal gitt eksamen. Dette er de samme
prioriteringene som for 2014, men er store system som tar tid å utvikle. I tillegg
har vi modernisert eksisterende VIGO.

>

Dataflyt i IT-systemer for videregående opplæring:
Figuren på side 12 viser oversikt over de mest sentrale IT-systemene og deres
kommunikasjonslinjer innen videregående opplæring i 2015.
Flere av sidesystemene er ikke med i oversikten, f. eks: personalsystemer,
økonomisystemer, Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), Nasjonalt skoleregister
(NSR), Skoleporten med flere.
Visma Flyt Skole
Prosjektet har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2015. Forsinkelsen
på delleveranse 1 har ført til mye ekstra arbeid for Vigo IKS og vårt sentrale
mottaksprosjekt (SMP). Funksjonelle og tekniske fageksperter i SMP har hatt et
travelt år med å følge opp utviklingsløpet sammen med Visma’s fageksperter.
Våre testressurser har gjennom hele året hatt jevnlige besøk hos leverandøren
for å foreta testing av funksjonalitet og løsning. Det har vært lagt ned mye arbeid
rundt det forestående arbeidet vedrørende piloten som skal kjøres i Hordaland
fylkeskommune. Revisjonsfirmaet A2 har også dette året hatt en revisjon av hele
prosjektet. Fremdriftsplanen for prosjektet viser nå at delleveranse 1 skal være
klar i mai 2016.
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PAS/PGS lokal
PAS/PGS lokal er et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsdirektoratet og
Vigo IKS om utvikling av lokalt eksamenssystem. Vigo IKS sin brukergruppe
bestående av personer med høy kompetanse innen eksamen har i store deler
av 2015 sammen med Utdanningsdirektoratet deltatt i planlegging, utvikling
og testing av den nye løsningen. Vi har avholdt flere møter i arbeidsgruppen,
og to fellessamlinger med alle fylkeskommunene/Oslo kommune. Systemets
eksamensadministrasjon er ikke ferdig utviklet, og dette arbeidet vil fortsette
utover i 2016.
Vigo IKS har frikjøpt ressurspersoner fra forskjellige fylkeskommuner til å bidra
inn med sin kompetanse slik at leverandøren kan utvikle systemet til bruk for
lokalgitt eksamen med all den fleksibilitet som kreves. Vi har til sammen 1,3
stilling til dette formålet frem til sommeren 2016.
QlikView
Ved årsskiftet 2014-2015 inngikk firmaet bWise og Vigo IKS, etter
anbudskonkurranse, en kontrakt vedrørende bruk av verktøyet QlikView.
Systemet erstatter Brio som ikke lenger oppdateres eller supporteres. QlikView
skal ha en sentral databaseserver som henter VIGO-data fra de lokale VIGOdatabasene, samt en lokal versjon som skal benyttes internt i de enkelte
fylkeskommunene/Oslo kommune.

Den lokale versjonen skapte også utfordringer ved implementering pga. de
forskjeller IT- miljøene. Det er ved årsskiftet fortsatt mange fylkeskommuner
som ikke har lokal QlikView på plass, og dette arbeidet videreføres i 2016.
Det er utarbeidet modeller som viser en rekke VIGO- data, dette er en annen
tilnærming til måten å selektere og å vise data på enn i tidligere verktøy. Vigo
IKS har engasjert en medarbeider fra Hedmark fylkeskommune for å bygge
hensiktsmessige modeller.
Revitalisering av VIGO
Det har i hele 2015 vært arbeidet med en revitalisering av VIGO applikasjonene.
Systemet har fått et løft både teknisk og funksjonelt. I VIGO Opplæring er
programvaren nå skrevet i et moderne programmeringsspråk og med nytt
programmeringsverktøy. I revitaliseringen er det ikke gjort vesentlige endringer
i grensesnittet, men det er implementert flere nye muligheter som følge av nytt
verktøy.
Web-modulene har fått et helt nytt og langt bedre brukergrensesnitt enn
tidligere.
VIGO-BAS prosjektet, tidligere kalt Buddy
Vigo IKS overtok Buddy-prosjektet våren 2015. Prosjektets formål er å få
på plass prosesser og rutiner som gjør at fylkeskommunene kan styre
identiteter til alle sine brukertyper på en hensiktsmessig måte, altså et
identitetsforvaltningssystem.
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Identitetsforvaltning blir stadig viktigere siden flere og flere systemer blir
automatiserte og trenger å fastslå hvem en person er, og hvilken rolle personen
har. Dette for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Buddy-prosjektet skiftet navn til VIGO-BAS høsten 2015.
VIGO-BAS samler inn og sjekker identifiseringsinformasjon (som identifiserer
person eller objekt), klargjør brukere og oppretter brukerkonti. Systemet vil
opprette FEIDE brukerkonto, og identifisere de systemene en bruker skal ha
tilgang til. Det vedlikeholdes autentiseringsinformasjon og tilgangsrettigheter.
I løpet av 2015 har prosjektet vært i utvikling, det er utført test og
implementering av de tekniske løsningene.
Prosjektet ble ferdig med planleggingsfasen og startet på gjennomføringsfasen
medio oktober. Det er lagd en detaljert prosjektplan som følges videre. Systemet
er planlagt ferdig til bruk i løpet av april 2016.

Opprinnelig plan var at QlikView skulle tas i bruk på sensommeren 2015. Vigo
IKS møtte imidlertid uventede utfordringer i arbeidet med å hente inn VIGO-data
til den sentrale serveren. Dette har vært krevende i forhold til mange uensartede
IT- miljøer i de enkelte fylkeskommunene/Oslo kommune.

<

>

Arbeid i faggruppene – VIGO
Faggruppe for VIGO inntak
Fagruppen har i 2015 ferdigstilt arbeidet med gjennomgang og korrigering av all
rettsberegning i VIGO, samt påbyggingsretten. Det foregår opplæring i ny versjon
av VIGO slik at den gamle versjonen kan fases ut. Ved ny utgave av VIGO får vi
flere nyttige tabelloversikter med overføring til f.eks Excel.
Det er avholdt 5 ordinære faggruppemøter og 3 testmøter i forbindelse med ny
versjon.
Faggruppe for VIGO kodeverk
Kodeverksgruppens arbeid består i å vedlikeholde og kvalitetssikre kodeverket
innen videregående opplæring. Kodeverket har betydning for inntak til
videregående opplæring, utskriving av dokumentasjon og statistikk til nasjonale
myndigheter.
Det er i 2015 gjennomført en oppdatering av registreringshåndboken med
mindre oppdateringer.
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Det er opprettet nye programområdekoder for spesielle kategorier og varianter
for aktuelle fylker. Nye utdanningsprogram/programområder for skoleåret
2015/2016 er oppdatert, det samme er sentralt kodeverk for morsmål/
nasjonalitet og landkoder. VIGO kodeverksgruppe samarbeider nært med
Utdanningsdirektoratet og arbeider med en del saker vedrørende Grep-basen og
Nasjonalt Skoleregister. (NSR)
Kodeverksgruppen er ikke knyttet opp mot versjoner på samme måte som de
andre faggruppene. Gruppen skal vedlikeholde kodeverket som ligger i VIGO
kodeverksbase. Basen består av enkelte kodeverk som kommer fra Grep samt
andre som er utviklet av Vigo IKS. Disse arbeidsoppgavene skjer gjennom hele året.
Arbeidet med kodeverket innen videregående opplæring er en kontinuerlig
oppgave. Oppdatering av registreringshåndboken for videregående opplæring er
en fast oppgave som gjøres på vårparten. Hver høst kommer det søknader fra
fylkene på nye kategorier/varianter av programområdekodene. Disse må vedtas
av kodeverksgruppen slik at de er klar til innsøking for neste skoleår. Videre
arbeides det med utvikling av nytt skoleadministrativt system og kvalitetssikring
av data/kodeverk i dette.

Faggruppe for Hyperion/BRIO
Hyperion/BRIO systemet kan hente data fra flere databaser, eksterne filer, og
på en enkel måte sammenkoble tabeller fra databasene. Dette er data til bruk
for analyse, statistikk og vurderingsgrunnlag. Det har i 2015 vært arbeidet med
å oppdatere eksisterende BRIO rapporter fortløpende i henholdt til nye VIGO
versjoner. Det utvikles og justeres rapporter etter ønsker fra fylkeskommunene
samt support på eksisterende rapporter.
Faggruppen for BRIO har også bidratt i arbeidet med anskaffelse av QlikView.
Som følge av at BRIO skal fases ut, vil arbeidsgruppen for BRIO fases ut så fort
QlikView er klart til bruk.
Faggruppe for OTTO
OTTO er et system til bruk for Oppfølgingstjenesten. Gruppen har i løpet av 2015
revidert brukerhåndboken, gjennomgått standardrapporter i OTTO og behandlet
videreutviklingsforslag. Det har vært avholdt to ordinære faggruppemøter og
en samling for OTTO-ansvarlige i fylkeskommunene /Oslo kommune. Det er
arbeidet mer med ny kravspesifikasjon til ny versjon av OTTO, og dette arbeidet
videreføres i 2016.
Faggruppe for VIGO fagopplæring
Revitalisering av VIGO Opplæring og VIGO Bedrift har vært hovedbeskjeftigelsen
gjennom 2015. VIGO Opplæring er skrevet i et moderne programmeringsspråk og
med nytt programmeringsverktøy. I revitaliseringen er det ikke gjort vesentlige
grensesnitt-endringer, men det er implementert flere nye muligheter som følge
av nye verktøy.
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VIGO Bedrift er web-basert og har nå fått grensesnittet tilpasset VIGOs øvrig
web- grensesnitt. Det er også innført MinID- pålogging til VIGO Bedrift, dette for å
møte krav om større sikkerhet i offentlig IKT, samt er en forberedelse til innføring
av elektronisk signatur og dokumenthåndtering.
Høsten 2015 har faggruppen forberedt en opprydding i bedrifter registrert i
VIGO lokalt, da det er registrert mange tusen bedrifter som ikke har relevans til
lære- eller opplæringskontrakter. Faggruppen har arrangert/bistått i Samling for
dokumentasjonsansvarlige, årlig Formidlingssamling og den årlige Inntaks- og
formidlingssamlingen som var i Rogaland. Faggruppa har gjennomført 5 møter i
2015.

Faggruppen har avholdt tre møter i 2015.

<

>

Faggruppe for VIGO Voksen
Fylkeskommunene er ansvarlig for videregående opplæring for voksne, og VIGO
Voksen er et søke- og administrasjonsverktøy for voksenopplæring.
Brukerhåndboka for VIGO voksen er oppgradert, og det er gjort oppdatering
av FAM koder og kompetansemål på et utvalg Vg3 læreplaner i yrkesfag.
Rapportene i VIGO Voksen er videreutviklet, og det er gjort endringer i import
og eksport- filene i forhold til VIGO, med mer. Faggruppen har avholdt 4
møter i 2015, og arrangert VIGO Voksen fagforum for deltagere fra alle
fylkeskommunene/Oslo kommune.
Faggruppa for VIGO Web
Det har vært stor aktivitet i faggruppa i 2015. Hovedfokus har vært å få på plass
ny VIGO Skole. Nettstedet er nå blitt mye bedre, og har mange funksjonaliteter
som kan eksporteres til excel. Evaluering ute hos brukerne viser at de er
svært fornøyde med endringene, men det kommer stadig ønsker knyttet til ny
funksjonalitet. VIGO Skole er også på plass for fagskolen. Det er avholdt 4 møter i
faggruppen i 2015.
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Faggruppa for VIGO Teknisk
I tråd med årsplan for 2015 har gruppa vært i beredskap og deltatt i de
løpende prosessene som har foregått gjennom året. Gruppens leder har
deltatt på faggruppemøter ved behov og deltatt i arbeidet forut for utlysning av
anbudskonkurranse for drift, vedlikehold og videreutvikling av VIGO-systemet.

REGNSKAP
Finansiering av Vigo IKS
Alle eierne, fylkeskommunene/Oslo kommune, fullfinansierer selskapets drift
og utviklingsoppgaver. Vigo IKS sin økonomimodell innebærer pr. dags dato
en lik innbetaling til selskapet fra alle de 19 eierne når det gjelder utvikling av
nye og eksisterende systemer samt drift av Vigo IKS, mens driftsutgiftene pr.
system fordeles etter elevantall i hver enkelt fylkeskommune/Oslo kommune.
Disse utgiftene inngår ikke i selskapets budsjetter. Det sees på en eventuell
ny kostnadsfordeling mellom eierne av Vigo IKS, og saken skal til endelig
behandling i Representantskapet for Vigo IKS høsten 2016.
For 2015 var budsjettet på vel 74 millioner kroner.
Tallene følger på neste side >>>
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Nettstedet www.vilbli.no
Vigo IKS eier nettstedet www.vilbli.no, et nettsted som er fylkeskommunenes
informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Nettstedet
presenterer informasjon om tilgjengelige videregående utdanningsprogram,
programområder og hvilke skoler som tilbyr disse, samt oversikt over yrker/
kompetanse, fagkombinasjoner, utdanningsløp med mer.
Hovedmålgruppene for nettstedet er ungdom og voksne som skal søke
videregående opplæring, samt rådgivere, lærere og foresatte.
Faggruppen for Vilbli har i 2015 arbeidet med oppdateringer av innhold på
bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Foreldrefolder er revidert på bokmål
og nynorsk, og sendt ut til alle skoler. PowerPoint presentasjonen som er
tilgjengelig er revidert på bokmål og nynorsk. Det brukes en del tid på å kontakte
og følge opp skolene slik at skolens fagtilbud blir registrert, i tillegg besvares
henvendelser fra brukere, skoler, fylkeskommuner og andre aktører. Vi har
hele tiden fokus på videreutvikling og forbedring av funksjonalitet og program/
database. Mye av informasjonen på Vilbli er nå oversatt til 19 språk. Plakater
med strukturkart er sent ut til alle skoler, PPT og NAV-kontorer.
Det er avholdt to faggruppemøter i 2015, og det ble arrangert en samling for
lokale redaktører med deltakere for både inntak og formidling.
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DRIFTSREGNSKAPET
Regnskap 2015

BALANSEREGNSKAPET

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2014

Noter

Driftsinntekter
Salgsinntekter

0

0

189 254

Overføringer fra deltakere

59 520 106

71 716 000

68 926 000

62 496 815

Moms kompensasjon

10 466 333

Andre overføringer

Anleggsmidler

601 558

KLP Egenkapitalinnskudd
Pensjonsmidler

3 339 000

3 082 000

3 122 000

73 512 655

74 798 000

72 048 000

62 686 069

5

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter

2 812 824

2 796 000

2 396 000

2 203 922

544 160

635 000

435 000

475 321

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

44 805 631

60 742 000

50 867 000

41 692 820

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

11 192 996

10 875 000

8 000 000

5 432 660

3

394 827

2 246

1 003

599 312

393 824

34 187 798

32 275 687

2 527 116

5 661 077

Bankinnskudd

31 660 682

26 614 610

Sum finansiering

34 789 356

32 670 514

18 942 572

14 426 896

2 385 136

9 383 014

EGENKAPITAL OG GJELD

Overføringer moms kompensasjon

10 466 333

12 750 000

11 850 000

10 616 207

Egenkapital

Sum driftsutgifter

69 821 944

87 798 000

73 548 000

60 420 930

Disposisjonsfond

3 690 711

-13 000 000

-1 500 000

2 265 139

Driftsresultat

Regnskap 2014

EIENDELER
187 216

Sum driftsinntekter

Regnskap 2015

6,9

Bundne driftsfond

6

369 055

1 869 055

Regnskapsmessig overskudd

8

16 363 970

3 303 252

Kapitalkonto

7

-175 588

-128 424

777 146

523 251

777 146

507 257

15 069 638

17 720 367

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte (se note)

873 371

1 000 000

0

1 038 830

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser

Ordinært resultat

4 564 082

-12 000 000

-1 500 000

5

3 303 968
Kortsiktig gjeld
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Interne finanstransaksjoner
Overført til investeringsregnskapet

1 243

716

Avsatt til disposisjonsfond

4 303 252

4 303 252

Sum avsetninger

4 304 495

4 303 252

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk

3 303 252

3 303 252

0

9 244 541

11 301 130

11 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

Sum bruk av avsetninger

16 104 383

16 303 252

1 500 000

9 244 541

Regnskapsmessig resultat

16 363 970

0

0

3 303 252

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond

0

Annen kortsiktig gjeld

4

15 021 017

17 670 732

Premieavvik

5

48 621

49 635

34 789 356

32 670 514
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9 244 541
9 245 257

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Skien, 31.12.2015
17.02.16

Arly Hauge
styrets leder

Brynjulf Bøen
daglig leder

Sissel Øverdal
styremedlem

Per Magne Aadnøy
styremedlem

Marthe Røst
styremedlem

Bjørn Marthinsen
styremedlem

INVESTERINGSREGNSKAPET
Regnskap 2015

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2014

Investeringer
Salgsinntekter

1 243

0

0

716

Sum finanstransaksjoner

1 243

0

0

716

Finansiering

<

Overført fra driftsregnskapet

1 243

0

0

716

Sum finansiering

1 243

0

0

716

>

HISTORISK
TILBAKEBLIKK
Felles administrasjonssystem for fagopplæring
tas i bruk.

Vigo Driftsorganisasjon
ble opprettet.
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Elektronisk søknad til
videregående opplæring
tas i bruk.

Etablering av eget nettsted for informasjon om
videregående oppæring
– Vilbli.no
Arbeidet med felles
prosjekt for nasjonalt
skoleadministrativt system startet opp.

Samarbeidsavtale med
Utdanningsdirektoratet
vedrørende eksamenssystem for lokal gitt
eksamen signeres.
Overtagelse av Buddy
– identitetsforvaltnings
system

<

1992

BESØK OSS PÅ
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

1993

Fylkessamarbeid innen
fagopplæring og inntak
etter initiativ fra Telemark
fylkeskommune.

1997

Felles inntakssystem
VIGO utvikles.

1996

http://www.vilbli.no/

2001

2003

Prosjekt for bedre grunn
data i videregående
opplæring gjennomføres.

2008

Opprettelse av Sentral
database for videre
gående opplæring.

2010

Nasjonal kodeverksdatabase opprettes i VIGO.

2013

Anskaffelse og kontrakt
inngåelse med Visma
ang nytt skoleadministrativt system.

2005

2009
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2012

2014
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Design: Reklamehuset Wera, wera.no

vigo
Interkommunalt selskap

KONTAKTINFORMASJON:
Fylkesbakken 6, 3715 Skien
Tlf: 35 91 70 82
post@vigodrift.no

www.vigoiks.no
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