
 
 
 
 
 
 

23. januar 2020 
 

Vigilo er en skandale 
 
Vigilo-skandalen i Bergen kommune kunne vært unngått ved å 
forankre innkjøpsordningene politisk og ved å lytte til de tillitsvalgte, 
mener Skolenes landsforbund.   
 
Bergen kommune gikk til anskaffelse av Vigilo uten drøfting med de tillitsvalgte, og 
lærere raser over unødvendig tidsbruk på et system som ikke fungerer etter hensikten. 
Det er egentlig ikke til å tro, sier nestleder Terje Moen. 
 
– Selskaper, byråkrater og politikere skylder på hverandre. De sier blant annet at 
startproblemer må forventes. Våre tillitsvalgte melder om manglende drøfting 
etter Hovedavtalen som et problem. Bergen kommune bør ved inngåelse av 
millionkontrakter opptre mer profesjonelt, og ta trepartssamarbeidet på alvor.  
 
– Vigilo har funnet en lukrativ måte å livnære seg på. Selskapet vil tjene penger på 
norsk skole. Ikke noe galt i det, men en kommune kan ikke kjøpe et datasystem til 30 
millioner kroner før det er ferdig utviklet. I dette tilfellet, virker det som om Bergen 
kommune har trodd at startproblemene ville gå over av seg selv, sier Terje Moen.  
 
De store utgiftene som har gått med til innkjøp av systemet, gjorde at det gikk prestisje i 
å få løsningen raskt ut til brukerne, mener nestlederen i LOs skoleforbund: 
 
– Avviksmeldinger fra de ansatte ble avfeid som startproblemer, samtidig som 
foreldre fortsatt uttrykker fortvilelse over at meldingsfunksjonene, altså 
kontaktmuligheten med skoler og barnehager, ikke fungerer. Hele problemet er at 
saken ikke har vært politisk forankret. Bergen kommune sitter altså med et 
innkjøpssystem som utelukker både politikere og tillitsvalgte. Dette er alvorlig, og 
jeg forstår at Vigilo-skandalen har skapt politisk kaos, sier Terje Moen. 
 
Skolenes landsforbund er også kritisk til IT-systemet Visma InSchool, som er kjøpt inn 
av fylkeskommunene i tillegg til Oslo. Systemet skal tas i bruk av alle videregående 
skoler i Norge, samt grunnskolen i Oslo, men er allerede tre år forsinket. Lærere som 
har prøvd ut systemet – til svimlende 560 millioner kroner – forfortviler over problemer 
med alt fra timeplaner til registrering av fravær. 
 
 
Kontakt: Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund: 920 58 309 
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