Status VIGO prosjekter 2018
Nyhetsbrev til fylkeskommunene vedrørende noen av utviklingsprosjektene i Vigo IKS som startet
høsten 2016 og fullføres i løpet av 2018. Prosjektene er viktig for den videre utviklingen av VIGO
systemet.

Status
VIGO Sentralbaseprosjektet
Prosjektet har hatt god fremdrift og følger fremdriftsplanen. Sentralbasen er planlagt ferdig 1. mai
2018. Fire fylkeskommuner vil teste den nye løsningen parallelt med eksisterende løsning. Spesielt på
inntak til vgo. Vi må være sikre på at alt fungerer som det skal, da elevinntaket i fylkeskommunene er
virksomhetskritisk og ikke må feile.
Framdriftsplan i sentralbaseprosjektet:
1. mai – til 1. september ekstern testing av applikasjon og pålogging. Foreløpig er det avtalt 3 dager i
mai og 3 dager i juni med IST for test av sentralbasen.
24. mai – gjennomgang for systemansvarlig «Hva er og hva innebærer en sentralbase» (2 fra hvert
fylke). Invitasjon kommer!
Uke 37 ? – opplæring / gjennomgang (4 fra hvert fylke). Kommer med invitasjon!
28. september – siste dag med fylkeskommunenes lokalbase.
Dvs. at vi er uten VIGO helgen 29. -30. september.
1. oktober – første dag med en sentralbase.
Testfylker (alle formaliteter ikke endelig avklart):
Oslo kommune, Trøndelag fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.
I tillegg vil selvfølgelig også faggruppene ta del i testingen.

Litt teknisk informasjon for sentralbasen!
Citrix og skrivebord
Citrix benyttes som løsning til å legge ut/presentere (eller: «å logge inn i») programmene for
brukerne.
Dette er nå satt opp i Ballerup, København. Grunninstallasjon av Citrix er på plass, noen få
tilpasninger gjenstår.
Identitetsforvaltning
Systemet som skal håndtere forskjellige måter å identifisere seg på (IDP), slik som Feide, MinID eller
BankID, skal nå settes opp. Dette arbeidet er påbegynt, men ikke ferdig.
Oracle (database)
En database er ferdig bygget i Oslo som test og for utvikling.
Tilsvarende database skal settes opp i Ballerup for test og deretter produksjon. Det skal også
forberedes for oppgradering av basen til Oracle versjon 12.2.
VIGO Opplæring klienten (programmet)
Det er godt i gang med programmering av klienten og fortløpende intern testing av IST AS av de
moduler som er ferdigstilt.

Status
Ny modul for OT (Oppfølgingstjenesten)
Web-applikasjonen nærmer seg ferdig programmert. Noen elementer gjenstår, som f.eks tilpasning
til arkiv og brevmaler.
Kravspesifikasjon for arkiv er i prosess. Dette vil føre til at vi kan oversende dokumenter, E-poster,
brev osv rett til fylkeskommunenes arkivsystem.
IST og fylkeskommunene holder på med testing og feilretting.
Pilotfylker
Østfold fylkeskommune og Møre & Romsdal fylkeskommune.
Framdriftsplan er som følger:
27. februar – ekstern test gjennomføres hos IST AS med 3 personer fra Østfold FK, 3 personer fra
Møre og Romsdal FK, 1 person fra Buskerud FK og representant fra Vigo IKS.
19. mars – pilot-opplæring hos Østfold fylkeskommune

21. mars – pilot-opplæring hos Møre og Romsdal fylkeskommune
3. – 20. april – pilotperiode
25. april – felles opplæring med 2 personer fra hver fylkeskommune
Deretter utrulling i forhold til hvordan fylkene ønsker innføring og oppstart

Status
E-signatur VIGO
Etter en del utfordringer med leveransen av Difi’s signaturløsning, er vi endelig i piloteringsfasen av
digitalsignatur, E-signatur. Prosjektet er flere måneder forsinket etter Vigo IKS sin opprinnelige
implementeringsplanen. Vi er nå nesten i mål med leveransen, og E-signatur for lærekontrakter er
det første vi har utviklet. Kravspesifikasjonsarbeidet for nye dokumenter til e-signatur starter denne
våren.
Pilotfylker
Østfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Fremdriftsplan er som følger:
5. desember 2017 - 1. mai 2018- Pilotperiode (2 fylkeskommuner)
1. januar 2018 – tilbakemelding fra piloter og justeringer av løsningen
Vi ser for oss at piloteringen fortsetter frem til 1.mai og at øvrige fylkeskommuner får mulighet for å
ta i bruk digital signering i mai-versjonen av VIGO Opplæring.
Vi vil i løpet av våren ha en samling med Digital signatur som tema. Vi vil gjennomgå prosessen i VIGO
Opplæring, samt høre på erfaring og råd fra Østfold- og Telemark fylkeskommune.
Samling for alle fylkeskommuner 26. april.
Vigo IKS, IST AS og pilotfylkene ser på muligheter for å lage en enkel informasjonsfolder til
bedriftene/skolene i forhold til signeringsportalen.

Status
PAS/PGS lokal
Systemet er i forvaltning, med bruk av systemet både til vår- og høst eksamen. Vi arbeider med felles
videreutviklingsbehov for både sentral og lokal gitt eksamen. men også for videreutvikling kun for
lokal gitte eksamen. Vi fortsetter møter med arbeidsgruppen ved behov. Våre to

eksamensadministratorer vil bidra i samarbeidet med Utdanningsdirektoratet under videreutvikling
og testing av systemet.

PGSD
I løpet av 2017 gjorde vi forberedelser til å ta i bruk PGSD, et system for oppgaveproduksjon. PGSD er
en sharepoint- løsning som brukes av Utdanningsdirektoratet, men som vi i løpet av 2017 tilpasset
lokal gitt eksamen. 6 fylkeskommuner piloterte PGS-D senhøsten 2017. Vi har kjørt opplæring for alle
tre regionene med to eksamensadministratorer fra hver fylkeskommune. Disse vil bistå med
opplæring for sine oppgavenemder i egen fylkeskommune.
Vi vil forsette med videreutvikling og tilpasning av PGSD til bruk i eksamensoppgaveproduksjon.

Kvalitetsprosjektet
Eksamenstjenesten for lokalt gitt eksamen ble i løpet av våren 2017 tatt i bruk av alle
fylkeskommunene. Det nye systemet har gitt det fylkeskommunale eksamensansvaret et kvalitativt
løft som alle brukere nå merker.
Under utviklingen av eksamenstjenesten (PAS/PGSD) har vi sett noen utfordrende områder innen
kvalitet vedrørende eksamen.
Vi så det derfor som nødvendig å heise kvalitetsflagget også på andre deler av det fylkeskommunale
eksamensansvaret, og ha fokus på kvalitet og økt kvalitetssikring i forhold til sensur,
oppgaveproduksjon, og vurderingsveiledninger mm. Styret for Vigo IKS og fylkesutdanningssjefene
besluttet at Vigo IKS skulle arbeide mer med dette området. Det ble høsten 2017 opprettet en
arbeidsgruppe med to medlemmer fra hver region, samt ett medlem fra Vigo IKS, for å initiere og
koordinere dette arbeidet.
Kvalitetsgruppen i Vigo IKS skal gjennom sitt arbeid bidra til å sikre størst mulig kvalitet i
oppgaveproduksjon og sensurering av lokalt gitt og lokalt sensurert eksamen. Gruppen skal også
foreslå og initiere tiltak som fylkeskommunene skal følge i samarbeidet rundt lokalt gitt eksamen.
Fokus på dette er helt nødvendig hvis kvalitetsarbeidet rundt eksamen skal bli av samme standard
som vårt nye eksamensadministrasjonssystem.
Det endelige målet må være økt kvalitet på alle områder av fylkeskommunenes eksamensarbeid, og
at kandidatene får oppgaver som gjør at de får vist sin kompetanse i forhold til kompetansemålene i
læreplanen, samt at kandidatene får en likeverdig og rettferdig vurdering av sin sluttkompetanse.
Arbeidsgruppen har hatt tre møter frem til nå, og vil i løpet av våren vise fremdriftsplan for arbeidet
videre.

Nye VEA (Vigo eksamens administrator)
Vigo IKS har fått nye Vigo IKS eksamen administratorer fra januar 2018. Dette er Silje HolbækHanssen fra Akershus fylkeskommune (30 % frikjøp), og Hanne Holtan fra Oslo kommune (20 %).
VEAene koordinerer arbeidet med PAS/PGSD mellom arbeidsgruppen, fylkeskommunene og
Utdanningsdirektoratet. I tillegg setter de opp eksamensplanen for skriftlige eksamener,
ansvarsfodeling mellom fylkeskommunene og publiserer og vedlikeholder eksamensinformasjonen
på nettsiden til Vigo IKS mm.

Status
Visma InSchool
Se egen rapport

Status
VIGO-BAS prosjektet
Prosjektet ble formeldt avsluttet 31.12.2016. Det ble etablert en forvaltningsorganisasjon fra og med
1.1.2017 med ansvar for videre utvikling og forvaltning av løsningen.
Løsningen er i 2017 tatt i bruk av Trøndelag- og Akershus fylkeskommune, og flere fylkeskommuner
har satt opp løsningen i test.
Det er inngått avtale med ekstern leverandør for bistand til videre utvikling av løsningen.
Flere fylkeskommuner har utrykt behov for bistand til innføring og forvaltning av løsningen, og Vigo
IKS har derfor inngått en installasjons- og supportavtale som fylkeskommunene kan benytte for
ekstern bistand.

Status
Regionsreformen og Vigo IKS
Regionsreformen utfordrer IKT-siden i alle fylkeskommunene fremover. Sammenslåingsprosessen
gjør at nye systemer skal anskaffes, utvikles, videreutvikles og integreres. Fylkeskommuner skal slås
sammen i enkeltdatabaser osv. Kodeverk skal fremskaffes internt, men det må også komme fra
sentrale myndigheter, eks. Utdanningsdirektoratet. Ekspempler på kodeverk kan være
fylkesnummer, kommunenummer osv.
Det er viktig at vi tar med oss viktig erfaringer fra Trøndelagsprosjektet i denne prosessen.

Vigo IKS er allerede blitt involvert i arbeidet med Viken regionen.
Vigo IKS vil blant annet ta ansvar i forbindelse med sammenslåinger på de områdene som forvaltes
under selskapet.
Fremdriftsplaner, kostnadsestimater, ressurser til prosjektoppfølging.

