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Forord
Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
har helt siden starten vært, og er fortsatt, et svært viktig strategisk virkemiddel for å kjøpe fri og å utvikle tidsmessige digitale
læremidler av høy kvalitet til fri bruk for alle i videregående opplæring i Norge. Vi noterer oss også stadig og god økning i
bruken av læremidlene over hele landet.
NDLA har hele tiden vært basert på et frivillig samarbeid mellom fylkeskommunene. Samarbeidet har vært nøkkelen til at vi
har kommet så langt som vi har, men samarbeidet er også en forutsetning og en kritisk faktor for videre drift og utvikling av
NDLA. En fylkeskommune har vedtatt å gå ut av samarbeidet, og det er dramatisk for NDLA. Vi håper denne
fylkeskommunen kommer inn igjen, og at alle fylkeskommunene som er med, vil fortsette å prioritere denne svært viktige
pedagogiske satsingen på digitale læremidler for alle elever i videregående opplæring i Norge.

Jan Helge Atterås
utdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, Østlandssamarbeidet
leder for AU
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Årsmelding
Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
er det største initiativet for frie åpne læringsressurser i Norge. Gjennom NDLA har landets
fylkeskommuner (med unntak av Oslo) inngått et samarbeid om å kjøpe inn og tilrettelegge gratis
læremidler for den videregående skolen på internett. Lærere fra hele landet bidrar i egne dedikerte
fagredakjoner. NDLA er i dag etablert som den største offentlige innkjøper av digitale læremilder. NDLA er organisert som et
interfylkeskommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven.
For NDLA var 2011 et år med sterkt økning i bruk. Trafikktallene viser også at det er en solid økning i hele landet. Totalt sett
er økningen på 101 %. Hedmark fylkeskommune hadde høyrest vekst med 194 %, mens Sogn og Fjordane fylkeskommune
hadde lavest vekst med 49 %. Økningen har flere årsaker, men bedre navigasjonsdesign er en av faktorene. Høsten 2011
endret NDLA sine sider, og elever og lærere fikk et enklere grensesnitt å forholde seg til. Tilbakemeldinger fra skolene på
disse endringene har vært udelt positive.
Selv om de tekniske endringene på sidene var store, var de underliggende endringene på NDLA sine tekniske løsinger
mindre i 2011 enn for året før. Årsaken til det er at en i 2010 gjorde et større redesign på underliggende teknisk løsning for å
kunne møte forventet økning i bruk i 2011, noe som har vist seg nødvendig. Stabilteten på NDLA sine tjenester har også
vært svært høy, med en oppetid på 99,99 %.
Kvalitesmessig fikk innholdet på NDLA et løft til skolelstart høst 2011 med sterk satsing på aktualitessaker og sosiale medier.
Dette fikk økt betydning på grunn av massakeren på Utøya, og det presserende behovet for å ha faglig relevante opplegg
rundt hendelsen ble svart på allerede ved skoleårets første dager.
Internt i organisasjonen NDLA har 2011 vært preget av at mange fagredaksjoner har overlevert prosjektutviklede læremidler
for videre drift og utvikling. NDLA sin organisatoriske kjerne er lærere som bidrar i lengre prosjektløp for å kjøpe inn og utvikle
faglig innhold. I løpet av 2011 har en nådd målet med mange av prosjektene, og mange lærere har derfor gått tilbake til
ordinært lærervirke etter sluttleveransen. Dette er naturlig for en organisasjon som er basert på prosjektbasert utvikling, men
det for likevel vemodig for alle deltakere. Jeg vil i denne årsmeldingen særlig takke NDLA-medarbeidere som i 2011 har
levert, og som nå er gått ut av organisasjonen.
NDLA fikk i 2011 betydelig positiv oppmerksomhet internasjonalt. Det europeiske institutt for offentlig administrasjon i
Maastricht nominerte NDLA til den prestisjetunge utmerkelsen EIPA. Denne prisen utlyses hvert andre år og blir tildelt de
viktigste initiativene innen offentlig tjenesteprodukjon i Europa. I november 2011 deltok NDLA i finalen med politisk ledelse fra
Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Hordland fylkeskommune. Nominasjonen og utmerkelsen har medførte stor oppmerksomhet
i en rekke land og miljø. Oppmerksomheten betyr at NDLA som modell for samarbeid og tjenesteprodukjon nå er bedre
kjent internasjonalt.
Året 2011 fikk ellers en overaskende avsluting ved at fylkestinget i Akershus fylkeskommune vedtok å melde seg ut av
samarbeidet ved utgangen av 2012. Akershus fylkeskommune er landets største fylke i innbyggertall, og derfor den største
partneren i samarbeidet. Avgjørelsen vil medføre en tilsvarende reduksjon ift bevilgninger til NDLA. Lærere fra Akershus som i
dag bidrar i NDLA sine redaksjoner blir som følge av dette også avskåret fra deltagelse når vedtaket trer i kraft. NDLAs
innhold og tjenester er imidlertid fritt tilgjengelig for alle, uavhengig av deltagelse og bidrag.

Øivind Høines
Leder, NDLA

Årsmelding for 2011

5

1. Om NDLA
Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
er organisert som et interfylkeskommualt samarbeid etter kommunelovens § 27. I 2011 hadde KS en gjennomgang av
samarbeidets vedtekter og avdekket feil forståelse av styreansvar for NDLA. Et §27-samarbeid skal ha ett styremedlem fra
hver av deltakerne i samarbeidet.
Dette var en så vesentlig endring at vedtektene måtte til ny fylkestingsbehandling. Eierne ble orientert om forholdet i 2011,
og har fått oversendt saksutkast til bruk i egen organisasjon.

1.1 Styret
Første del av 2011 bestod styret av en utdanningssjef/opplæringsdirektør fra hver opplæringsregion, samt leder for
Kontaktutvalget, KU, for fylkesutdanningssjefskollegiet, FFU.
Styret 2011, fram til august 2011:
Styreleder Marit Schønberg, utdanningssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Opplæringsregion Nord
Svein Erik Fjeld, opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Opplæringsregion Sør-Vest
Tore Gregersen, utdanningssjef i Hedmark fylkeskommune, Østlandssamarbeidet
Magne Nesvik, opplæringsdirektør i Rogaland fylkeskommune, leder for KU
Det ble klart tidlig i 2011 at det som hadde vært oppfattet som styre i NDLA måtte endre navn til arbeidsutvalg for styret.
Styret for NDLA fra august 2011 var 18 av fylkesutdanningssjefene/opplæringsdirektørene i FFU. Oslo er ikke med.
Arbeidsutvalg for styret fra august 2011 til desember 2011:

Jan Helge Atterås
utdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, Østlandssamarbeidet
leder for AU

Stein Kristiansen
utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune, Opplæringsregion Sør-Vest

Marit Schønberg
utdanningssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Opplæringsregion Nord

Magne Nesvik
opplæringsdirektør i Rogaland fylkeskommune, KU sin representant i AU
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1.2 Virksomhetsmodell

Styringsprosesser
Operativt styre
Ressursforvaltning

Informasjon / markedsføring

Utvikling

Planlegging

Kjerneprosess - Produksjon
Etablere
redaksjoner

Anskaffelser og
egenproduksjon

Desk og
publisering

Analyse /
Plan

Sammenstilling

Vurdering

Evaluering

Studenter

Respons

Støtteprosesser
NDLA-skolen:
Intern opplæring
Administrativ støtte
Ressursstøtte
(arkiv, kontrakter, dokumenter ...)
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Produksjonsstøtte
(faglig/pedagogisk, teknisk, juridisk ...)

Teknisk drift
Applikasjonsforvaltning
Ekstern støtte
(fra fylkeskontaktene / -administrasjonene)
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1.2.1 Roller i NDLA
Høsten 2011 disponerte NDLA stillingsressurser for 43 medarbeidere fra fylkeskommunene. Disse arbeidet i fagredaksjoner, i
desk og ledelse/administrasjon og som innkjøpsstøtte, til sammen 23 hele stillinger, fra 12 av fylkeskommunene. NDLA
kjøpte tjenesten Teknisk sikring og drift fra ekstern leverandør, og eksterne leverandører fylte roller i applikasjonsforvaltning,
brukerstøtte, bilderedaksjon, innholdsforvaltning, sluttkontroll, deskledelse, utvikling, rådgivning og produksjonsledelse.
Vedlegg 1: Oversikt over medarbeidere fra fylkeskommunene

1.3 Styringsaktiviteter
NDLA etablerte en strukturert prosess med utvikling av mål for kjerneaktivitetene i 2011, i forkant av budsjettprosessen, og
etablerte faste rutiner for gjennomføring av ledermøter og produksjonsmøter. NDLA er en distribuert virksomhet, og i tillegg til
fysiske møter, fagredaktørsamlinger, ledermøter og samlinger for opplæringsaktiviteter, gjennomføres møter via Skype
regelmessig.

1.3.1 Ledermøter
I 2011 hadde NDLA 5 ledersamlinger, over en eller flere dager. I tillegg hadde NDLA 12 ledermøter via Skype. Utenom
ledermøter der alle deltar, gjennomføres daglig møter via Skype der to eller flere deltar, for drøfting av ulike oppgaver som
skal løses.

1.3.2 Produksjonsmøter
Produksjonsleder har gjennomført regelmessige produksjonsmøter via Skype med hver av fagredaktørene gjennom hele året.
Møtene ble gjennomført hver 14. dag, og har hatt fokus på oppfølging av produksjonsplaner, økonomioppfølging og det
gjennomgående kvalitetsarbeidet i organisasjonen.

1.3.3 Kvalitetsarbeid
NDLA fikk i slutten av november en rapport levert av Atenae as som var bestilt på bakgrunn av vedtak i FFU om at
kvalitetsheving av innholdet skulle prioriteres. Rapporten ble bestilt for å gi innspill for endringer og nyutvikling. Rapporten er
målrettet mot noen få skoler i to fylkeskommuner, Akershus og Buskerud.
Rapporten viser følgende hovedfunn:
• Lærere med NDLA-erfaring er positive og entusiastiske
• Den faglige kvaliteten vurderes som høy og navigasjonen god
• Elevene opplever det som positivt å jobbe med digitale ressurser
• NDLA brukes til presentasjon av nytt stoff, repetisjon og oppgaver
• Ressursene på NDLA lenkes opp på skolens LMS (elevene er ofte ukjent med at de bruker ndla-ressurser)
• Stor entusiasme over variasjonen av ressurser, som e-forelesninger, videoer, animasjoner
• Fortsatt mange lærere som vegrer seg for å bruke IKT og NDLA i undervisning
• Stor utfordring å gi elever og lærere informasjon om NDLA og digitale tilbud
• Lærerne styrer elevenes bruk
• Skepsis blant lærere retter seg mot digitale verktøy og læremidler generelt, ikke mot NDLA spesielt
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2. Informasjon og
markedsføring

Ansvarlig: Liv Heidrun Heskestad

NDLA stiller opp og deler kunnskap og erfaring så langt det er mulig. Gjennom informasjonsarbeid i vid forstand når en ut til
brukerne; elever, lærere og andre. Nettstedet om.ndla.no brukes til ekstern informasjon om aktiviteter og hendelser i NDLA.
NDLA sendte i 2011 fire Nyhetsbrev til eierne, sammen med oppdatert statistikk for hver fylkeskommune. NDLA har og i
2011 solgt eller lagt til rette for salg av effekter med ndla-logo.
NDLA deltok i 2011 på følgende arrangement for å promotere nettressursene:
• Deltakelse på BETT London - januar
• Stand på Skoleforum, Lillestrøm - februar
• Presentasjoner og stand på Faglig-pedagogisk dag på UIB - februar
• Presentasjoner av fag og stand på Rogalandskonferansen - mars
• Representert på Go open - mars
• Stand på Realfagkonferansen - april
• Presentasjon og opplæring i bruk av alle fag, stand på Dei gode døma, Bergen - april
• Representert på It’s learning sin årlige brukerkonferanse - april
• Presentasjoner i flere fag og stand på NKUL - mai
• Representert på Fronter sin årlige brukerkonferanse - september
• Fagpresentasjoner på Impulskonferanse - Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane - oktober
• Deltakelse på Online-Educa Berlin - desember
NDLA har deltatt med representanter på fylkeskommunale samlinger, besøkt skoler over hele landet for opplæring i bruk av
fagressursene og presentert NDLA for nye utdanningssjefer og politikere i flere fylkeskommuner

2.1 Fylkeskontaktene
Hver av fylkeskommunene, unntatt Oslo, har en egen kontaktperson med ansvar for kontakt med NDLA. I fylkeskommunen
er deres arbeid på ulike måter knyttet opp mot digital kompetanse. Mange av dem bidrar til eller legger til rette for opplæring
i bruk av digitale læremidler, og de fungerer som kontaktpersoner inn mot NDLA når skoler / lærergrupper har behov for
opplæring fra NDLA i bruk av de faglige ressursene.
Ansvar for fagredaksjoner, avtaler om å disponere fylkeskommunenes ansatte i ulike roller innenfor NDLA og ulik informasjon
om hendelser i NDLA, sendes fylkeskommunen via fylkeskontaktene.
Fylkeskontaktene har kjennskap til rutinene som er etablert i samarbeidet og sørger for at de merkantile retningslinjene blir
fulgt opp. NDLA har i 2011 invitert fylkeskontaktene til to samlinger, regionvis og for hele gruppen samlet.
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2.2 Sosiale medier, nettsider, nyhetsbrev
NDLA har tatt i bruk sosiale medier som arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Sosiale medier er brukerstyrte og uformelle,
og NDLA kan nå sine brukere på en ny måte, og på samme tid innhente kunnskap om/fra sine brukere.

Facebook
Mange av fagredaksjonene har etablert fagvise facebook-grupper og sender jevnlig ut nyheter og informasjon til
medlemmene av gruppene.

Twitter
Twitter brukes blant annet av fagredaktørene for å informere om nyheter på fagsidene, interessante lenker, aktualiteter eller
spesielle hendelser som er relevant for faget.

Kommentarfunksjon
Alle fagsidene på ndla.no har en kommentarfunksjon for spørsmål, meldinger og tilbakemeldinger til ndla. Alle meldinger
som kommer formidles til rette vedkommende for respons til innmelder. Dette er del av en viktig policy for NDLA.

Nyhetsbrev
NDLA sendte 4 Nyhetsbrev til sine eiere i 2011, sammen med oppdatert statistikk over bruken av NDLA i hvert av
eierfylkene.

Hjemmeside
om.ndla.no er NDLA sin egen hjemmeside. Her ligger all info om NDLA; nye/forbedrede tekniske og andre løsninger, nye
fag, informasjon om alt som skjer rundt NDLA, utlysninger når nye medarbeidere trengs, info om styret og arbeidsutvalget,
og referater fra møtene.

2.3 Medieomtale
EPSA-saken gav NDLA noe mediemomtale. NRK alltid nyheter hadde reportasje om saken, og så langt NDLA erfarer, er det
bare ei avis som har omtalt prisen, Trønderavisa, som hadde en større reportasje om saken.
NDLA sendte pressemelding til alle sine eiere, og tre fylkeskommuner hadde omtale på fylkeskommunens hjemmeside:
Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.
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3. Viktige hendelser
3.1 European Public Service Award - EPSA
NDLA ble innstilt til den prestisjetunge prisen European Public Service Award, EPSA i 2011, og nådde nesten til topps i
konkurranse med tunge europeiske fornyingsprosjekter. Det europeiske institutt for offentlig forvaltning ( EIPA), som deler ut
EPSA- prisen, framhever hvordan samarbeidet mellom fylkeskommunene i Norge (utenom Oslo), gjennom nye arbeidsmåter
har skapt en ny måte å utvikle læremidler på. Arbeidet som blir gjort i NDLA er nå merittert som innovasjon på høyt nivå. Mer
informasjon finnes her: http://www.hordaland.no/Aktuelt/Nyhende/Diplom-og-heiderleg-omtale-til-norsk-skulesatsing/

3.2 Svar fra ESA på Forleggerforeningens anmeldelse i 2009/2010
EFTA Surveillance Authority meldte i november at Norske myndigheters finansiering av NDLA ikke er i konflikt med EØSavtalens statsstøtteregler. ESA skrive at utvikling av digitale læremidler faller inn under definisjonen av offentlig utdanning,
som er det offentliges ansvar. Hele pressemeldingen kan leses på: http://www.eftasurv.int/press--publications/pressreleases/state-aid/nr/1536

3.3 Akershus fylkeskommune
Akershus fylkesting vedtok i møte 17. november 2011 å meldte seg ut av NDLA med virkning fra 01. 12. 2012. Vedtaket ble
gjort på bakgrunn av et benkeforslag i fylkestinget. Akershus sin andel i NDLA utgjør 12 % av budsjettet, og om vedtaket
står ved lag vil dette få klare konsekvenser for progresjonen i læremiddelutviklingen i NDLA.
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4. Kjerneaktiviteter

Ansvarlig: Jarle Ragnar Meløy

NDLA framstår ved ved utgangen av 2011 som en særdeles utviklende og innovativ organisasjon som kontinuerlig kjøper inn
og tilrettelegger nye læringsressurser og læringsapplikasjoner for publisering på Internett. Dette skjer i tett samspill mellom
fylkeskommunalt ansatte og private aktører. Produktene er satt sammen fra enkle tekster til større komplekse
læringsapplikasjoner og dekker kompetansemål i over 40 fag i videregående opplæring. Et vidt spekter av fagdidaktiske
tilnærminger og pedagogiske metoder støttes. Målet er en god brukeropplevelse og opplevd læringseffekt hos elever i
videregående opplæring, og ndla.no må svare på de krav en moderne pedagogisk virkelighet setter til et rendyrket
nettbasert læremiddel.

I 2011 har NDLA videreført prosessen med å veve innholdsproduksjon og teknisk utvikling sammen i en overlappende og
helhetlig produksjonsflyt. På denne måten har NDLA valgt å være utradisjonell og innovativ og fått fram mye spennende
innhold og produkter. Volumet nærmer seg 100.000 innholdsobjekter. I 2011 er arbeidet med kvalitetsforbedringer
videreført, og kvalitetssystemet gjennomsyrer nå all produksjon. En stadig større del av NDLA sin virksomhet vil i de
kommende årene bli knyttet til drift og forvaltning av eksisterende applikasjoner og innhold. Dagens innhold og pedagogiske
uttrykk må forvaltes og videreutvikles i henhold til nye behov og krav som NDLA sine eiere vil sette til hva NDLA skal løse for
Årsmelding for 2011
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videregående opplæring. Videre vil ny omkringliggende teknologisk utvikling framtvinge nye løsninger, publiseringsmåter og
produkter. Det er derfor åpenbart at NDLAs ressursbruk og fokus i årene som kommer, vil dreie fra utvikling, til drift og
forvaltning, der en har fokus på å engasjere brukere og benytte nye plattformer og innovative tekniske løsninger.
For å svare på denne utfordringa har NDLA i 2011 endret struktur fra å være oppbygd etter en ren fagredaksjonell modell til å
også inkludere fagmiljøer på skoler i større grad. “Driftsprosjektet” i NDLA ser på denne utfordringen og har til oppgave å
etablere gode driftsmodeller for å videreforedle fagnettstedene etter den første intensive utviklingsperioden. Videre er sentrale
deskfunksjoner styrket i 2011.

4.1 Status fagutvikling
Utvikling og publisering av faglige ressurser er det sentrale i kjerneprosessen i NDLA. Tabellen under gir en oversikt over
statusen av det faglige tilbudet i NDLA ved slutten av året 2011. Begrepet “Fullverdig” er brukt for å beskrive en faglig
læringsressurs som kan erstatte en lærebok. Vi har unngått å omtale læringsressursene som “dekkende” i den forstand at
de skal dekke alle kompetansemål i en læreplan. Det vil alltid være diskusjon om hva som er “dekkende” i en slik
sammenheng, også i tilknytning til lærebøker.
I noen fag snakker vi om læringsressursene som “Faglig inngang”. Det har vi gjort fordi det i disse læringsressursene vil være
enkelte kompetansemål som bør få flere og mer varierte læringsressurser. Målsettingen er at vi i løpet av skoleåret
2012/2013 skal bringe disse læringsressursene opp til et “Fullverdig” nivå.
NDLA arbeider med utvikling av læringsressurser i en rekke fag. Det gjelder både en del fag på yrkesprogram Vg2 og
programfag i studiespesialiserende program. Disse fagene er merket med “Utvikling” i tabellen. Når disse blir gjort
tilgjengelige på ndla.no ved inngangen til skoleåret 2012/2013, vil de være å betrakte som gode “Faglige innganger”. Det vil
si at de enkelte læringsressursene som er blitt og blir publisert, dekker de språklige, faglige og pedagogiske kravene NDLA
stiller til alle ressurser. Det er et mål at i løpet av skoleåret 2012/2013 skal alle faglige innganger være fullverdige, og kunne
erstatte lærebøker i det gjeldende fagene.

Faglige
Fag

Vg1

Vg2

Vg3/Påbygging

innganger

Fellesfag
Engelsk

Fullverdig

Kroppsøving

Fullverdig

Matematikk 1P

Fullverdig

1

Matematikk 1T

Fullverdig

1

Matematikk 2P/2T

1
Fullverdig

Fullverdig

Fullverdig

3

1

Naturfag

Fullverdig

1

Norsk

Fullverdig

Samfunnsfag

Fullverdig

1

Design og håndverk

Faglig inngang

1

Elektrofag

Faglig inngang

1

Fullverdig

Fullverdig

4

Yrkesprogram
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Yrkesprogram (forts.)
Romteknologi

Fullverdig

1

Helse- og sosialfag

Fullverdig

1

Barne- og ungdomsarb.

Fullverdig

1

Helsearbeiderfag

Fullverdig

1

Restaurant og matfag

Fullverdig

Kokkefag
Service og samferdsel

1
Utvikling

1

Fullverdig

1

IKT-servicefag

Utvikling

1

Reiseliv

Utvikling

1

Salg, service og sikkerhet

Utvikling

1

Transport og logistikk

Utvikling

1

Teknikk og industriell prod.

Faglig inngang

1

Studiespes. programfag
Biologi 1

Utvikling

1

Matematikk R1

Fullverdig

1

Matematikk R2
Matematikk S1

Utvikling
Fullverdig

Matematikk S2

1
1

Utvikling

1

Internasjonal engelsk

Utvikling

1

Engelsk litteratur og kultur

Utvikling

1

Samfunnsfaglig engelsk

Utvikling

1

Kommunikasjon og kultur 1

Fullverdig

1

Kommunikasjon og kultur 2

Fullverdig

1

Kommunikasjon og kultur 2

Fullverdig

1

Markedsføring og ledelse 1

Fullverdig

1

Medie og informasjonskunnskap 1

Fullverdig

1

Medie og informasjonskunnskap 2

Til sammen
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4.1.1 Nytt design
Til skolestart 2011 ble det lansert et helt nytt grafisk design på ndla.no. Mottakelsen fra våre brukere var gjennomgående
meget positive. Særlig mange ga uttrykk for at sidene våre var blitt mer brukervennlig og at fagforsidene var blitt enklere å
finne fram på. Den årlige brukerundersøkelsen som ble gjennomført etter nytt design var kommet på lufta uderstøttet dette,
der vi kunne måle økt brukertilfredshet i forhold til året før. Dobling av bruken etter introduksjon av nytt design er også et
parameter på at vi kom godt ut av denne prosessen.

4.1.2 Nye tjenester
NDLA Arena ble lansert ved inngangen til 2011:
1. Deling - en arena der lærere kan dele og finne læringsressurser
2. Samskrive - en arena der en produserer tekst sammen
3. Annotate - brukere kan skrive notater til hver spesifkk side på ndla.no gjennom bruk av en nasjonal lisens på Annotate
4. Feedback - en arena for tilbakemeldinger og brukermedvirkning
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Av disse er Samskrive så langt den desidert største suksessen med rundt 500 daglige brukere. Det har vært langt mer
krevende å få tatt i bruk Deling og Annotate.
Feedback er en arena for tilbakemeldinger fra brukerne. Dette gir viktige bidrag til
pedagogisk og faglig utvikling av nettstedet, og bidrar også til vedlikehold av nettstedet.
Ved årskiftet mottok vi mellom 20 og 30 rellevante kommentarer fra vår brukere, og
moderering av bidrag på deling.ndla.no, og kommentarer på feedback.ndla.no er nå en
viktig del av vårt utviklingsarbeid.

4.2 Desk
Desken har i 2011 hatt fokus på å opparbeide kompetanse og gode kvalitetsrutiner for å kunne bistå organisasjonen på best
mulig måte. Gjennom fokus på policy og regelverk for kvalitetskontroll av læringsressursene, har desken implementert gode
rutiner for kontroll av innhold før det publiseres på ndla.no.

4.2.1 Bildetjenester
NDLA sin avtale med Scanpix for levering av bilderedaktør og bildetjenester ble videreført i 2011. Avtalen har gitt NDLA en
betydelig kvalitetsheving på bilder og illustrasjoner, slik at læringsressursene fremstår som moderne og aktuelle. Som en del
av leveransen fra Scanpix, er det utarbeidet en bildepolicy som brukes som retningsgivende i hele organisasjonen for
merking og kontroll av bildemateriale.

4.2.2 Innholdsforvaltning
NDLA har en Innholdsforvaltning for oppfølging og kvalitetssikring av innhold på fire hovedarenaer: ndla.no,
feedback.ndla.no, deling.ndla.no og nygiv.ndla.no.
Det viktigste området for Innholdsforvalting i 2011 har vært opphavsrett for innholdet på ndla.no; opprydding ift. korrekt
merking og utarbeiding av prosedyrer for rettighetsklarering har vært prioritert. Når ndla.no tilbyr gratis og fritt tilgjengelige
læringsressurser via åpne lisenser, skal nettstedet ivareta god skikk for merking av opphavsrett.

4.2.3 Driftsprosjekt
Driftsprosjektet ble igangsatt i august og gjennomføres som et selvstendig prosjekt. Prosjektets mål er å utforme modeller for
hvordan driftsoppgaver kan ivaretas og
organiseres framover.
Prosjektet har hatt ansvar for syv fag
som var ferdig utviklet i august 2011,
der en i samarbeid med fagredaktørene
har arbeidet med modeller for videre
drifting basert på erfaringer fra
inneværende år.
Prosjektet har og arbeidet med
strategier knyttet til brukerkontakt via
sosiale medier og andre nettarenaer,
deltatt i ulike dokumentasjons- og
kvalitetssprosesser, og har i tillegg
gjennomført en pilot på
aktualitetsproduksjon.

Driftsprosjektets arbeid er ikke avsluttet ved utgangen av 2011.
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4.3. Ny Giv
nygiv.ndla.no er delingsplattformen som NDLA har utviklet for det nasjonale NyGIV-prosjektet. Prosjektet har blant annet som
mål å øke andelen av ungdommer som gjennomfører videregående opplæring, og et av tiltakene er å gjøre undervisning og
undervisningsopplegg i fellesfagene norsk, engelsk og matematikk mer relevant for elever på yrkesfag i videregående skole.
Les mer om prosjektet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025
NDLA har fått i oppdrag å drifte og utvikle delingsløsningen nygiv.ndla.no, samt yte support og brukeropplæring.
nygiv.ndla.no ble lansert i oktober 2011. NDLA har deltatt og presentert tjenesten på de nasjonale prosjektkonferansene som
har vært arrangert i regi av Kunnskapsdepartementet. NDLA samarbeider med Kunnskapsdepartementet og de nasjonale
sentrene i drift og utvkling av nygiv.ndla.no.

4.4 Teknisk utvikling, vedlikehold og drift
NDLA er avhengig av velfungerende tekniske løsninger for produksjon og visning av læremidlene. Løsningene skal alltid være
tilgjengelig og oppleves som raske. Hovedløsninga til NDLA (ndla.no) har i 2011 vært tilgjengelig i mer enn 99.99% av den
planlagte oppetida, og løsningen har generelt blitt raskere og mer responsiv, selv om det ennå er et godt stykke fram til de
raskeste sidene på internett.
Den tekniske løsninga til NDLA har som følge av mer innhold og funksjonalitet blitt både omfattende og kompleks, og
vedlikehold har derfor blitt en stadig mer omfattende oppgave. Likeledes blir det stadig mer utfordrende å videreutvikle
løsningen fordi “alt” griper inn i hverandre. Dette har gjort at vi har prioritert å rydde opp i kode og struktur, samt å styrke
kvalitetssikringen av nye produkter.
I tillegg til det som er nevnt over i punkt 4 er det grunn til å trekke fram følgende nyheter i 2011:
• NDLA har lagt til rette for pålogging for de som ønsker å bidra på delingsarenaen. Her er det ønskelig at folk identifiserer
seg. Pålogging kan gjøres ved bruk av sosiale ID-er som Facebook, Twitter og Google.
• NDLA har laga en nedlastbar versjon for fagstrukturen på ndla.no. Dette gir elvene mulighet for tilgang til læremiddelet de
har brukt gjennom året, og som de ihht. forskriftene kan bruke under eksamen.
• NDLA har utviklet applikasjoner i enkeltfag som gir en enklere brukeropplevelse. Her kan nevnes treningsplanlegger i
kroppsøving, virtuelt kjøkken i restaurant- og matfag og Skrivomat i norsk.
• NDLA har som mål å serve fylkeskommunene på beste måte, og da er tilrettelegging av innholdet på ndla.no på
fylkeskommunenes LMS viktig. NDLA tilbyr delingskode for IT’s Learning, og søk i NDLA fra Fronter.
• For at produksjonen i NDLA skal være effektiv og av høy kvalitet har vi utviklet nye verktøy for å få bedre arbeidsflyt,
oversikt og kontroll.
• NDLA har i 2011 fått ny videoløsning for å yte brukerne bedre service. Den nye løsninga gjør at flere kan se video med høy
kvalitet samtidig.
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5. Støttetjenester

Ansvarlig: Annemor Korsnes

5.1 Intern kommunikasjon, intranett
Åpenhet og innsyn er fundamentet vi ønsker å bygge på. Informasjon og kommunikasjon skjer gjennom ulike kanaler. NDLA
har tatt i bruk nytt intranett, indla.no, og alle nye medarbeidere i NDLA gis tilgang og skal gjenfinnes på intranettet med bilde
og kontaktinformasjon. Alle skal i tillegg være tilgjengelig på navn@ndla.no og Skype. Som distribuert virksomhet har NDLA
valgt disse fellesarenaene, og har i 2011 arbeidet for å bedre informasjonsflyt og intern kommunikasjon.

5.2 Intern opplæring
Det ble i 2011 gjennomført intern opplæring til ulike grupper innenfor NDLA. NDLA-skolen inviterte alle medarbeidere til
Kristiansand. Seminaret fikk tittelen “Skoleskipet Sørlandet”. Språk og hvordan skrive for nett var ett av temaene. I tillegg ble
det holdt en egen workshop om innovasjon. Seminaret inneholdt også en mer forskningsbasert sesjon. ”Mapping the
learning: How to build and apply semantic maps about learning process” var tittelen på denne sesjonen.

5.3 Innkjøp
NDLA er et fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid, og er skoleeiers operatør for anskaffelse og utvikling av digitale læremidler
med uttalt mål om å dekke alle fag i videregående opplæring.

5.3.1 Innkjøpsstøtte
NDLA har siden oppstart benyttet innkjøpssamarbeidet i BTV Innkjøp (Buskerud Telemark og Vetsfolds innkjøpsorgan), og
disponerte støttetjenester fra BTV fram til 1.04.2011. De hadde av interne årsaker ikke mulighet til å bidra videre, og siste
halvår i 2011 og for 2012 har NDLA avtale om innkjøpsstøtte fra innkjøpsseksjonen i HFK. Ressursen har økt til en 100%
stilling fordelt i seksjonen. Marit Høiseter er NDLAs kontakt. I tillegg har NDLA benyttet Inventura som innkjøpsstøtte på ny
utlysning av applikasjonsforvaltning og spesifiserte støtte- og produksjonstjenester.

5.3.2 Oﬀentlige anbud
NDLA gjennomførte 6 offentlige utlysninger på Doffin i 2011. NDLA ønsker å bidra til økt antall tilbydere og stort mangfold i
markedet for digitale læremidler. Det ble arrangert tilbudskonferanse i forbindelse med en av utlysningene, men fortsatt synes
antall tilbydere stabilt og få nye kommer til. Det er i 2011 til sammen inngått kontrakt med ca 10 tilbydere av DLM, derav 3
større forlag som leverandører til fagnettstedet for Service og samferdsel vg1. NDLA gjennomførte i tillegg flere mindre
konkurranser under terskelverdier.
Som del av strategiske innkjøp ble kjøp av aktualitetstjenester lagt ut på Doffin med tilbudsfrist i desember.
De tekniske applikasjonene som ndla.no avhenger av, har vokst i kompleksitet og volum. Tjenesten “applikasjonsforvaltning”
ble lyst ut i egen konkurranse i desember 2011, det samme ble kjøp av sammensatte støttetjenester i
produksjonsprosessen, desk mm.

5.3.3 Strategiske innkjøp
Strategiske innkjøp er innkjøp som kommer hele organisasjonen til gode, og ivaretas utenfor hver enkelt fagredaksjon, men
yter disse den servicen de trenger. Rammeavtalen med Scanpix/NTB om levering av bildetjenester er et slikt kjøp. Avtalen
med Scanpix/NTB fra 2010 ble videreført i 2011.
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5.4 Økonomi
5.4.1 Inntektsgrunnlag
Inntektsgrunnlaget er i 2011 basert på bidrag på kr 355,- per elev fra alle fylkeskommunene unntatt Oslo. Ny
beregningsmodell ble vedtatt våren 2011, og dette ga NDLA en inntekt på kr 57.744.212. Grunnlaget for fakturering er
elevtallet i fylket, basert på tall i SSB sin utdanningsstatistikk. For 2010 var tildelingen fra fylkeskommunene kr 58.803.025.
I tillegg har hver av fylkeskommunene, med unntak av Oslo, i tråd med vedtak i FFU / KU 27.09.11, overført til NDLA kr
300.000 av sine midler til Ny Giv. Fylkeskommunene, med untak av Oslo, har valgt NDLA som felles nettsted for
spredningsarbeidet knyttet til NyGiv: nygiv.ndla.no

5.4.2 Regnskapsføring
Hordaland fylkeskommune som NDLAs juridisk enhet, står for den sentrale regnskapsføringen for NDLA. Hver
fylkeskommune som er tildelt ansvar, enten fagansvar eller ansvar for medarbeidere med roller i NDLA, fører disse
kostnadene i eget regnskap. Dette danner så grunnlag for refusjonskrav som sendes inn til NDLA ved Hordaland
fylkeskommune 3 ganger pr år.
Kjøp i markedet faktureres direkte til Hordaland fylkeskommune.

5.4.3 Regnskapskommentarer
NDLA hadde i 2011 en samlet inntekt på kr 62.482.689 eks mva, derav kr 5.400.000 til NyGiv-satsing.
Regnskapsrapporten viser et regnskap i balanse med et samlet overskudd på kr 4.087.514. Av overskuddet er kr 3.400.000
øremerket videre NY Giv-satsing i 2012. NDLA har da et regnskapsmessig overskudd på kr 687.514 i 2011.
Samlet refusjonskrav fra fylkeskommunene utgjorde i 2011 kr 19.407.730. Dette viser redusert aktivitet i forhold til 2010 da
fylkeskommunene sendte refusjonskrav på kr 24.801.216. Kjøpte tjenester i markedet utgjør for 2011 kr 38.548.000 eks
mva, eller 66% av kostnadene. Dette inkluderer da all teknisk bistand, utviklingstjenester, ulike kjøpte tjenester og kjøp av
DLM. For 2010 utgjorde dette 58,8% av kostnadene.
Se vedlegg 2 og 3: Regnskap og Regnskapskommentarer.

5.4.4 Stipendordning
Det ble tildelt 5 reisestipendier til fagredaktører i 2011:
• Gro-Anita Mortensen, fagredaktør i samfunnsfag. Kr 30.000, reise til Vietnam
• Marit Smith Sørhøy, fagredaktør i helsearbeiderfag. Kr 21.000 , reise til Vietnam
• Kristin Bøhle, fagredaktør i naturfag. Kr 45.000, reise til Galapagos
• Trine Merethe Paulsen, fagredaktør i helse- og sosialfag. Kr 30.000 , reise fra Moskva til Beijing
• Guri- Bente Hårberg, fagredaktør i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kr 20.000, reise fra Moskva til Beijing
Reisene var blant annet ugangspunkt for interne presentasjoner og faglig fordypning.
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6. Brukerstatistikk
6.1.Besøk på nettstedet
Når vi sammenligner 2011 med 2010 finner vi noen hovedtrender:

• Totalt besøkstall har økt fra 1 431 017 til 2 876 541, altså en økning på 101 %.
• Antall sidevisninger har økt fra 5 860 273 til 10 806 883.
• Gjennomsnittlig besøkstid har økt med rundt 10 %.
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Grafen under viser at bruken av ndla.no pr. elev øker sterkt i alle fylkene fra 2010 til 2011.

6.2 Besøk pr. fag
Grafen under viser hvilke fag som har størst andel i prosent av besøkene i perioden august-desember 2011.
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Vedlegg
Oversikt over medarbeidere fra fylkeskommunene
Regnskapsoversikt
Regnskapskommentarer
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Vedlegg 1

Oversikt over fag/fagredaktør og ansvarlige fylkeskommuner.
Høst 2011

Fagredaksjoner

Fagredaktør

Ansvarlig0fylkeskommune

Matematikk

Elisabeth2Romedal

Vest6Agder

Engelsk

Knut2Inge2Ski<jeld

Telemark

Restaurant0og0matfag

Ketil2Lyngvær

Rogaland

Biologi

Kristin2Bøhle

Nord6Trøndelag

Service0og0samferdsel

Kyrre2Romuld

Møre2og2Romsdal

Markedsføring0og0ledelse Live2Marie2Toft

Akershus

Medier0og0
informasjonskunnskap

Ragna2Tørdal

Vest6Agder

Fag2i2drift

Disponibel0ressurs

Fylkeskommune

Barne0og0
ungdomsarbeiderfag
Helsearbeiderfag

Gro2Nederberg2Grønlid
10%
Marit2Smith2Sørhøy220%

Nord6Trøndelag

Helse0og0sosialfag

Trine2Merethe2Paulsen210% Nord6Trøndelag

Samfunnsfag

Inga2Rudi2Berntsen210%

Sør6Trøndelag

Kroppsøving

Nord6Trøndelag

Norsk

Oddbjørg2Vatn2Slapgaard2
10%
Marion2Federl210%

DESK

Disponibel0ressurs

Video/int.aktiviteter

Einar2Berg250%

Nord6Trøndelag

Språkansvarlig

Marion2Fedrl240%

Vestfold

Pedagogisk0leder

Leonard2Vårdal250%

Møre2og2Romsdal

Driftsprosjekt
Driftsprosjekt

Trine2Merethe2Paulsen290% Nord6Trøndelag
Inga2Rudi2Berntsen290%
Sør6Trøndelag

Ledelse
Leder
Ledergruppe

Disponibel0ressurs
Øivind2Høines2100%
Liv2Heidrun2Heskestad2
100%
Annemor2Korsnes275%
Leonard2Vårdal250%
Laila2Molland275%

Ledergruppe
Ledergruppe
Økonomimedarbeider

Nord6Trøndelag

Vestfold

Fylkeskommune
Hordaland
Rogaland
Nord6Trøndelag
Møre2og2Romsdal
Hordaland

Vedlegg 1

Oversikt over fagredaksjonsmedlemmer

Matematikk
Elisabeth*Romedal

100%

Vest-Agder

Olav*Kristensen

75%

Mandal6vgs6Vest-Agder

Anne*Seland*Skailand

75%

Lister6vgs,6Vest-Agder

Grete*Larsen

40%

Lister6vgs,6Vest-Agder

Lars*Jørgen*Hope

9%

Sandnessjøen6vgs,6Nordland

Engelsk
Knut*Inge*Ski@jeld
Eli*Huseby
Åse*Elin*Langeland
Morten*Serkland
Anne*Scott*Hagen
JanFLouis*Nagel
Jon*Sandnes

100%
50%
50%
10%
60%
40%
10%

Telemark
Telemark
Rogaland
Telemark
Telemark
Hordaland
Hordaland

Service6og6samferdsel
Kyrre*Romuld
Morten*Gunnar*Plassen
HanneFLisbet*Løite

100%
50%
50%

Møre6og6Romsdal
Oppland
Risør6vgs,6Aust-Agder

Restaurant6og6matfag
Ketil*Lyngvær
Audun*Moksheim

100%
20%

Rogaland
Rogaland

Biologi
Kristin*Bøhle
Einar*Berg
Ragnhild*Baglo
Alf*Jacob*Nilsen

100%
50%
50-70%
30-40%

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Vest-Agder

Vedlegg 1

Medier&og&
informasjonskunnskap
Ragna%Marie%Tørdal
Jone%Nyborg
Kristin%Eriksen
Øyvind%Høie
Stein%Vegard%Olaussen
Tom%Knudsen
Thomas%Nupen
Oddvar%Engan
Gustav%Hårtveit
Dagny%Rosenberg

40%
40%
40%
40&%
20%
10%
10%
10%
3%
10%

Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
Vest7Agder
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Dato: 15/05-2012
kl:11.24/ side: 43

DRIFT pr. Periode 13 2011
Revidert budsjett

Kostn.st.: SUMRAPPORTERING
Konto

Leder:

R1/(1000 kr.)

REGNSKAP
HITTIL

BUDSJETT
HITTIL

UBRUKT
BUDSJETT

ÅRSBUDSJETT

RESTBUDSJETT

157
37

1,440

1,440

-2

1,283
-37
55,817
2

1,283
-37
55,817
2

2
770
37,621
53
350
8,934
19,408
4,088
71,418

-1
-770
-37,621
-53
-350
-8,934
-19,408
-4,088
-14,160

Kostnader:
Kjøpte tenester, trekkplikti
Arbeidsgjevaravgift
Budsjettfordeling
Kurs / kompetanseheving
Bilgodtgjersle, oppgåveplikt
Kostgodtgjersle, oppgåveplik
Honorar sjølvstendig nærings
Kjøpte tenester
Vikartenester
Internkjøp
MVA utanfor mva-loven
Overføring til fylkeskommuna
Avsetjing til bundne driftsf
SUM Kostnader:
10590
10990
11000
11500
11600
11610
11690
12780
12790
12900
14290
14300
15500

55,817

57,258

55,817

57,257

-2
-770
-37,621
-53
-350
-8,934
-19,408
-4,088
-14,161

Inntekter:
Refusjon frå staten
Kompensert mva.driftsreknesk
Refusjon frå fylkeskommunar
Refusjon frå andre (private)
Internsal
Overføring frå fylkeskommuna
Overføring frå andre (privat
SUM Inntekter:
NTO DRIFT
NETTO SUMRAPPORTERING
17000
17290
17300
17700
17900
18300
18900

978
-8,934
-6,226
-57,257
-300
-56,918
-16
-71,417
1
1

-57,257
1
1

-978
8,934
6,226
-57,257
300
56,918
16
14,160

-57,257

-57,257

-978
8,934
6,226
-57,257
300
56,918
16
14,160
-1
-1

Vedlegg 2

SUMRAPPORTEN BESTÅR AV FØLGENDE HOVEDDATA
Kostn.st.:
86010000
86010010
86010020
86010030
86010040
86010500
86012000
86012020
86012030
86012040
86012050
86012060
86013000
86013010
86014000
86014010
86015000
86015010
86016000
86016010
86020000
86020010
86020020
86020030
86020040
86021000
86021010
86021020
86021030
86021040
86022000
86022010
86022500
86023000
86023010
86023020
86024000
86024010
86025000
86025010
86028000
86029000
86035000
86036000
86037000
86038000
86040000
86040010
86040020
86040030
86041000
86041010
86042000
86042010
86043000
86043010
86043020
86044000
86044010
86053000
86060000
86090000
86090030
86090090

Administrasjon
Fylkesmidler
Innkjøp juridisk
Arkiv
Rådgivning
Buffer løns/prisjustering
Teknisk støtte og utvikling
Arena
Drift
Applikasjonsforv
Brukerstøtte
Utvikling
NDLA skolen
ETS - fylkesmidler
Markedsføring
Markedsføring
Felles læremiddel
Fylkesmidler
Digital kompetanse
Fylkesmidler
Fag Red Norsk
Fylkesmidler
VG1
VG2
VG3
Engelsk
Fylkesmidler
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk program
Engelskspråklig litteratur og
Fag Red Naturfag
Fylkesmidler
Biologi 1
Matematikk
Fylkesmidler
VG2 matematikk R1 programfag
Samfunnsfag
Fylkesmidler
Kroppsøving
Fylkesmidler
Historie
Framandspråk - fellesred
Medie- og informasjonskunnskap
Teknologi og forskningslære
Kultur og kommunikasjon
Markedsføring og ledelse
Fag Red Helse og sosialfag
Fylkesmidler
Barne og ungdom
Helsearbeid
Design- og håndverk
Fylkesmidler
Elektrofag
Fylkesmidler
Restaurant- og matfag
Fylkesmidler
Kokkefag Vg2
Teknikk og industriell produks
Fylkesmidler
Service og samferdsel
Digital kompetanse
Desk
Desk medarbeider
Driftsprosjekt

KOSTNADSAVVIK

INNTEKTSAVVIK

NETTOAVVIK

-3,484
0
317
-56
-1,886
3,880
0
351
162
-1,852
-137
-4,017
311
0
102
-79
0
0
0
0
0
0
-758
165
270
-1,034
0
-811
667
675
18
0
-331
160
0
-202
-102
0
59
0
0
0
-192
90
0
477
-202
0
462
114
-246
0
73
0
-1,885
0
1,350
-604
0
-150
0
-4,002
-981
-851

9,881
0
0
0
467
0
0
148
710
815
285
1,614
0
0
5
2
0
0
0
0
-4,654
0
64
0
0
104
0
132
0
0
17
0
198
0
0
0
181
0
150
0
0
0
268
0
0
17
28
0
185
200
225
0
97
0
310
0
0
100
0
213
0
2,235
91
72

6,397
0
317
-56
-1,419
3,880
0
500
872
-1,036
148
-2,404
311
0
107
-77
0
0
0
0
-4,654
0
-694
165
270
-930
0
-679
667
675
35
0
-133
160
0
-202
80
0
209
0
0
0
76
90
0
493
-174
0
646
314
-21
0
170
0
-1,575
0
1,350
-504
0
63
0
-1,767
-890
-780

-14,160

14,160

0
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Regnskapskommentarer 2011
Inntekter
Inntektsgrunnlaget er basert på bidrag på kr 355,- per elev fra alle fylkeskommunene unntatt Oslo.
Grunnlaget for fakturering er elevtallet i fylket, basert på tall i SSB sin utdanningsstatistikk. I tillegg har
hver av fylkeskommunene, med unntak av Oslo, i tråd med vedtak i KU 27.09.11, overført til NDLA kr
300.000 av sine midler til Ny Giv. Fylkeskommunene har valgt NDLA som felles nettsted for
spredningsarbeidet knyttet til NyGiv: http://nygiv.ndla.no/
Dette gir i regskap en samlet inntekt på kr 71.417.022 , kr 62.482.689 eks mva, derav kr 5.400.000 til
NyGiv-satsing. NDLA har av dette tilført kr 2.000.000 til utvikling, det resterende overføres til 2012 på
eget prosjekt “Ny Giv NDLA”
Overforbruket fra 2010 på kr 977.990 er alt trukket fra i samlet inntekt på kr 71.417.022.
Balanse
Regnskapsrapporten viser et regnskap i balanse med et samlet overskudd på kr 4.087.514. Av
overskuddet er kr 3.400.000 øremerket videre NY Giv-satsing i 2012. NDLA har da et regnskapsmessig
overskudd på kr 687.514 i 2011 som er noe mindre enn forutsatt da det fortsatt mangler refusjonskrav fra
to av fylkeskommunene.
Kjøp i markedet
NDLA disponerer fylkeskommunalt ansatte og refunderer kr 19.407.730 til fylkeskommunene for lønn og
reiseaktiviteter. Av de samlede kostnadene, kr 58.395.175 eks.mva., utgjør dette 34%, en lavere andel
enn tidligere år. Kjøpte tjenester i markedet utgjør kr 38.548.000, eller 66% av kostnadene.
Budsjettrevisjon juni 2011
Med utgangspunkt i regnskapsrapport juni 2011 og NDLAs mål for budsjettåret, foretok NDLA en intern
budsjettrevisjon i juni. Desk var etablert og budsjettert for i 2011. Aktivitetene var økende og ble endret da
mange fag gikk over fra utvikling til drift 1.08.2011. Et driftsprosjekt ble etablert, og utredet alternative
modeller for drift. De økte aktivitetene i DESK ble finansiert ved å redusere budsjettene i de fagene som
gikk over i drift der dette var mulig og ikke bundet av kontrakter, og ved overføring fra Kostnadssted
86010500 - Buffer lønns/prisjustering med budsjett kr 3.879.933
Rammen for DESK, inkludert driftsprosjektet ble på denne måten økt fra 8.225.000 til kr 12.400.000.
Budsjettrammen for rådgivning ble også økt ved en mindre overføring fra Kostnadsted 860105000 Buffer lønns/prisjustering.

Kommentarer til konkrete poster i regnskapet
Administrasjon
Kostnadssted:86010000: Budsjettert kr 4.100.000
Overskudd i regnskap kr 603.257, reelt overskudd på kr 953.257 pga feil belasst faktura.
Forsinket refusjonskrav fra Hordaland fylkeskommune forklarer overskuddet.
Innkjøpsstøtte
Kostnadssted 86010020 - Budsjett kr 500.000
Overskudd kr 316.000
Balanse, refusjonskrav fra IS Hordaland, kr 350.000 ble feilført og belastet Administrasjon.
Arkiv
Kostnadssted 86010030 - Budsjett kr 200.000
Overforbruk - kr 55.625
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Rådgivning
Kostnadssted 86010040 - Budsjett kr 500.000
Overforbruk - kr 1.418.659
Overforbrukets størrelse skal reduseres med kr 444.875, pga feilført faktura fra Scanpix AS som skal
belastes DESK. Ved budsjettrevisjon i juni var det økte behovet registrert, og rammen ble økt til kr
800.000. Det reelle overforbruket på - kr 173.784 skyldes økt bruk av rådgivningstjenester, på strategiskteknisk rådgivning og noe innkjøpsstøtte.

Teknisk støtte og utvikling
Kostnadssted 86012020 - Arena Budsjett kr 1.000.000
Overskudd: kr 499.545
Kostnadssted 86012030 - Drift Budsjett kr 4.000.000
Overskudd: kr 871.847
Kostnadssted 86012040 - Applikasjonsforvaltning: Budsjett kr 2.000.000
Overforbruk: - kr 1.036.377
Kostnadssted 86012050 - Brukerstøtte Budsjett kr 1.300.000
Overskudd kr 147.941
Kostnadssted 86012060 - Utvikling Budsjett kr 4.000.000
Overforbruk - kr 2.403.573
Samlet budsjettramme for disse kostnadsstedene er kr 12.300.000. Med ekstra tilførte midler på kr
2.000.000 fra Ny Giv, holder NDLA budsjettrammen. Overforbruket på Kostnadssted 86012060: Utvikling,
er som tidligere nevnt resultat av utviklingsarbeid knyttet til NY Giv og i hovedsak finansiert ved ekstra
tilførte midler. Regnskapsmessig overskudd på Arena, Drift og Brukerstøtte, til sammen kr 1.519.333
dekker resterende overforbruk på - kr 403.573 på utvikling og - kr 1.036.377 på applikasjonsforvaltning.
Avvikene skyldes i liten grad uforutsett aktivitet, og er mer av regnskapsteknisk art.
Kostnadssted 86013000 - NDLA skole Budsjett kr 500.000
Kostnader til interne opplæringstiltak også belastet fagredaksjoner og administrasjon.
Overskudd kr 311.000
Kostnadssted 86014000 - Markedsføring Budsjett kr 400.000
Kostnadssted 86014010 - Markedsføring
Overskudd kr 29.469

Fagredaksjoner
Kostn.sted : 86020000 - Fag Red Norsk
Kostn.sted : 86020020 - VG1 Budsjett kr 320.000
Kostn.sted : 86020030 - VG2
Kostn.sted : 86020040 - VG3 Budsjett kr 270.000
Faget overført drift 01.08.2011 med samlet overforbruk på - kr 258.735
Kostn.sted : 86021000 - Engelsk Budsjett kr 900.000
Kostn.sted : 86021020 - Internasjonal engelsk Budsjett kr 675.000
Kostn.sted : 86021030 - Samfunnsfaglig engelsk program Budsjett kr 675.000
Kostn.sted : 86021040 - Engelskspråklig litteratur Budsjett kr 675.000
Full redaksjon og samlet overforbruk - kr 267.665
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Kostnadssted 86022000 - Fagred Naturfag Budsjett kr 104.000
Kostnadssted 86022500 - Fagred Biologi 1
Budsjett kr 2.700.000
Full redaksjon og samlet overforbruk - kr 97091
Kostnadssted 86023000 - Matematikk Budsjett kr 180.000
Kostnadssted 86023020 - Vg2 matematikk R1 programfag Budsjett kr 2.025.000
Full redaksjon og samlet overskudd kr 141.617
Kostnadssted 86024000 - Samfunnsfag Budsjett kr 1.440.000
Faget overført drift 01.08.2011 med overskudd kr 79.510
Kostnadssted 86025000 - Kroppsøving Budsjett kr 1440.000
Faget overført til drift 01.08.2011 med overskudd kr 208.659
Kostnadssted 86035000 - Medie- og informasjonskunnskap Budsjett kr 2.700.000
Full redaksjon og overskudd kr 76.008
Kostnadssted 8603800 - Teknologi og forskningslære Budsjett kr 90.000
Faget ikke videreført, overskudd kr 90.000
Kostnadssted 86038000 - Markedsføring og ledelse Budsjett kr 900.000
Mangler refusjonskrav og overskudd kr 493.388
Kostnadssted 86040000 - Helse- og sosialfag Budsjett kr 200.000
Kostnadssted 86040020 - Barne- og ungdomsarbeider Budsjett kr 2.250.000
Kostnadssted 86040030 - Helsearbeiderfag Budsjett kr 1.980.000
Fagene overført drift 01.08.2011 med overskudd kr 786.877
Kostnadssted 86041000 - Design og håndtverk Budsjett kr 900.000
Overforbruk - kr 21.052
Kostnadssted 86042000 - Elektrofag Budsjett kr 558.000
Overskudd kr 169.834
Kostnadssted 86043000 - Restaurant og matfag Budsjett kr 720.000
Kostnadssted 86043020 - Kokkefag vg2
Samlet overforbruk - kr 224.620
Kostnadssted 86044000 - Teknikk og industriell produksjon Budsjett kr 900.000
Kostnader fra 2010 belastet 2011. Overforbruk - kr 504.000
Kostnadssted 86053000 - Service og samferdsel Budsjett kr 2.700.000
Full redaksjon. Overskudd kr 62.993
Kostnadssted 8690000 - DESK Budsjett kr 8.225.000
Kostnadssted 86090030 - Deskmedarbeider
Kostnadssted 86090090- Driftsprosjekt
Samlet overforbruk på - 3.881.992 ink feilført faktura fra Scanpix, men innenfor rammen av revidert
budsjett på kr 12.400.000 som er gjort rede for over.
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