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Oppnemning av medlem til representantskapet for Nasjonal digital læringsarena
(NDLA)
Samandrag
For å få ei meir effektiv og sikker organisering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har dei 18
eigarfylkeskommunane vedteke nye vedtekter. Vedtektene innfører ein representantskap, sett saman av ein
representant frå kvar av eigarane, som øverste organ. Fylkesrådmannen gjer framlegg om at fylkestinget
vel medlem og varamedlem til representantskapet.
Saksutgreiinga er utarbeidd som ein felles mal av styret i NDLA med tanke på at dei 18 fylkestinga skal få ei
mest mogleg lik sak til behandling. Språkforma i denne malen er bokmål, og fylkesrådmannen har valt å
leggje fram sjølve saksutgreiinga i opphavleg målform.
Økonomi: Vedtak i denne saka har ingen verknader for økonomien i fylkeskommunen.
Klima: Saka har ingen klimaeffekt.
Folkehelse: Saka har ingen verknad på folkehelsa.
Regional planstrategi: Saka har ingen samanheng med regional planstrategi.
Forslag til innstilling
Fylkestinget vel Xxxxx Xxxxxxx til medlem av representantskapet for Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
frå 1.4 2018. Som varamedlem vel fylkestinget Xxxxx Xxxxxxx.
Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
Vedlegg
1 Vedlegg - vedtektene

Hordaland fylkeskommune
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Fylkesrådmannen, 24.01.2018
3. BAKGRUNN FOR SAKEN
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Det er i
dag 18 fylkeskommuner som deltar i samarbeidet. Oslo er den eneste fylkeskommunen som ikke er med.
Målsetningen til NDLA er å lage gode, åpne læremiddel for alle fag i videregående opplæring og støtte opp
om elever og lærere i aktivt deltakende læringssamarbeid.
Til nå har NDLA hatt et styre på 18 medlemmer (én representant fra hver av eierfylkeskommunene) som
øverste organ. 17 av eierne har stilt med sin fylkesutdanningssjef/ fylkesdirektør, mens Rogaland
fylkeskommune har hatt politisk oppnevning. Styret har valgt et arbeidsutvalg, AU, til daglig oppfølging av
NDLA. AU har hatt én representant fra hver av de tre opplæringsregionene (øst, sørvest og nord).
I løpet av 2017 vedtok alle eierfylkeskommunene nye vedtekter for NDLA. I Hordaland fylkeskommune ble
nye vedtekter vedtatt i fylkestinget i sak 58/2017.
Vedtektsendringene svarer på behovet for en mer effektiv og forsvarlig organisering av NDLA. Det har vært
utfordrende å ha et godt fungerende styre med hele 18 representanter. Dersom det i framtiden blir aktuelt å
utvide samarbeidet til også å omfatte kommunene, ville antall styremedlemmer, etter gamle vedtekter, blitt
meget stort og uhåndterlig.
De nye vedtektene innfører et representantskap som NDLAs øverste organ. Representantskapet består av
én representant for hver av de deltakende fylkeskommunene, og skal møtes ordinært én gang i året.
Representantskapet omtales i § 8:
§ 8 Representantskapet (styret etter kommunelovens § 27 andre ledd)
Representantskapet er det øverste organ i samarbeidet.
Representantskapet består av en representant fra hver deltakende fylkeskommune, valgt av
fylkestingene.
Representantskapet møtes en gang i året til ordinært møte.
I det ordinære møtet behandles:
1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
2. valg av styre. Medlemmer av styret kan velges for ett eller to år. Leder av styret velges ved
særskilt valg.
3. valg av valgkomite på tre personer. Medlemmer av valgkomiteen kan velges for ett eller to
år. Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen.
4. fastsetting av eventuell godtgjørelse til medlemmene i styret og valgkomiteen.
5. fastleggelse av NDLAs budsjettramme i tråd med avtalene mellom deltakerne og NDLA.
6. andre saker som er lagt frem av styret eller deltakerne. Saker som skal opp på ordinært
representantskapsmøte, må meldes styret innen en måned før møtet avholdes, dersom
ikke representantskapsmøtet selv aksepterer å behandle saken.
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller minst en av
deltakerne krever det.
Representantskapet kan ikke ta avgjørelser som etter kommuneloven ligger til de deltakende
fylkeskommunene selv.
Denne paragrafen sier ikke noe om varamedlem. Fylkesrådmannen foreslår likevel at varamedlem
oppnevnes/velges.
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Nye vedtekter skal gjelde fra 1.4.2018 og ligger ved saken (se vedlegg).

4. KONKLUSJON
Av de nye vedtektene går det fram at det er fylkestinget som skal velge medlem til representantskapet.
Dette kan løses på to måter:
-

fylkestinget delegerer myndigheten til fylkesrådmannen.
fylkestinget velger medlem og varamedlem i eget vedtak.

Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget velger medlem og varamedlem. Begrunnelsen for å tilrå dette
alternativet er at spørsmålet om representasjon i styret etter de gamle vedtektene har vært omfattet av
politisk interesse. Fylkesrådmannen har også fått en oversending fra fylkestinget 03.10.2017, der det blir
bedt om at det blir gjort en vurdering av politisk eller administrativ deltakelse i NDLAs øverste organ.
Fylkesrådmannen viser til de nye vedtektene og tidligere praksis og mener det er riktig å be fylkestinget ta
stilling til de to alternativene på selvstendig grunnlag.

5. TIDLIGERE BEHANDLING
Fylkestinget har ikke tidligere behandlet spørsmålet om valg av medlem til representantskapet i NDLA. Nye
vedtekter ble vedtatt i fylkestinget 13.06.2017 i sak 58/2017.

