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Arbeidslivsportalen, finansiering og innlemmelse i porteføljen 

Bakgrunn for saken 
I møtet i Digitaliseringsstyret 11. april 2019, ble det lagt fram sak om Finansieringsmodell for 
fellestjenester samt Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt herunder forslag til 
samfinansieringsmodell. Saken om Arbeidslivsportalen ble ikke realitetsbehandlet da styret 
ønsket at det ble gjennomført en ekstern evaluering av prosjektet først. I saken om 
Finansieringsmodell, ble det fremmet forslag om å se på alternativ finansiering for prosjektet 
Arbeidslivsportalen, utenfor fellesmidlene.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
«18/19 Finansieringsmodell for fellestjenester D-sak  
Kommentarer fra Digitaliseringsstyret:  

• Alle prosjekter av en viss størrelse bør ha en styringsgruppe.  
• Det bør gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjekter for å skape trygghet 

mht. risiko, gevinstvurdering, og framdrift.   • BOTT ønsker at rammen for 
finansiering vedtas for ett år om gangen.  

• Det ble kommentert at det kan være aktuelt med godkjenning av innbetaling, i de 
respektive institusjonenes styrer.  

Digitaliseringsstyret foreslo alternativt forslag til vedtak på bakgrunn av innspill i møtet: • 
Engangsinnbetaling halveres til 37,5 millioner kroner i 2020. • Ny vurdering av innbetaling vår 
2020 i henhold til oppnådde resultater, men med minimumsbeløp på 37,5 millioner kroner også 
for 2021. • Institusjonene skal vurdere om noe skal løses som en fellestjeneste, før de 
igangsetter lokale initiativer. • Alle større prosjekter skal ha en dedikert styringsgruppe og 
ekstern kvalitetssikring  
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Det ble utrykt bekymring for om fellespotten vil ha nok midler i 2020 til å finansiere 
Arbeidslivsportalen. Det ble fremmet forslag om å se på alternativ finansiering utenfor 
fellesmidlene. Dette spørsmålet ble utsatt til sak 20/19 (Se vedtak, sak 20/19).  
 
Nytt forslag til vedtak ble vedtatt.  
Vedtak:  

• Digitaliseringsstyret tilrår finansieringsmodellen innført, under forutsetning av at 
innspillene fra UHR implementeres. Engangsinnbetaling på 37,5 millioner kroner i 2020 
fordeles på statlige UH-institusjoner med fordelingsnøkkel tilsvarende bevilgning fra 
KD. Engangsinnbetalingen i 2021 vurderes av Digitaliseringsstyret våren 2020 med 
bakgrunn i behov og oppnådde resultater, men med minimum på 37,5 millioner kroner.   

• Digitaliseringsstyret legger til grunn at institusjonene gjør en vurdering av om lokale 
behov og prosjekter bør løses som et nasjonalt prosjekt eller tjeneste, heller enn å 
gjennomføres lokalt.  

• Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres 
med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi 
Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk.» 

 
«20/19 Arbeidslivsportalen som et nasjonalt fellesprosjekt  
Kommentar fra Digitaliseringsstyret: Digitaliseringsstyret ønsker at Arbeidslivsportalen-
prosjektet brukes som et eksempel på beste praksis for fellesprosjekter. Styret ber om at 
prosjektstyringen innrettes iht. kravene som ble stilt i nytt vedtak for finansieringsmodell, med 
tanke på dedikert styre og ekstern kvalitetssikring. Digitaliseringsstyret ber om at saken 
utsettes til møtet i mai, og vedtaksteksten blir derfor endret i tråd med dette.   
Vedtak:  

• Digitaliseringsstyret stiller seg positiv til prosjektet og ønsker at prosjektet 
gjennomføres. Før endelig vedtak i Digitaliseringsstyret gjøres en ekstern 
kvalitetssikring av prosjektet, inklusive en vurdering av styringsmodellen.  

• Saken legges fram for Digitaliseringsstyret på nytt så snart ekstern kvalitetssikring av 
prosjektet er gjennomført. Det skal samtidig foreslås en samfinansieringsmodell 
utenfor de felles investeringsmidlene.» 

 
 
Om prosjektet 
Prosjektet Arbeidslivsportalen skal levere og implementere en digital portal for sikker 
samhandling mellom brukergruppene for alle faser av praksis. Dette innebærer standardisering 
2 av eksisterende manuelle prosesser, innføringen av disse, samt ivaretakelse av datasikkerhet 
og personvern.  Det langsiktige målet og hensikten med prosjektet er å utarbeide en nasjonal 
portal og standard som skal være den viktigste kontaktflaten mellom praksisrettet utdanning 
og arbeidsliv i Norge.  I første omgang er målet å utvikle en digital løsning og prosesser for 
håndtering av praksisplasser. Forbedring av fordelingsprosessen knyttet til praksis har til 
hensikt å gi verdi til alle brukergrupper; både studenter, praksissteder og 
studieadministrasjonen.  Inntil nå har de administrative oppgavene til studiepraksis vært 
preget av mye manuelt og tidkrevende arbeid. Det har manglet standardiserte løsninger for 
arbeidsprosesser, rutiner og kommunikasjon. På tross av at ulike studier har felles utfordringer 
og behov knyttet til praksis har det vært vanlig å etablere egne arbeidsprosesser og rutiner for 
hver studieretning. Det har heller ikke eksistert en felles norm for å utarbeide og formidle 
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informasjon på til studenter og praksissteder. Dette innebærer at tilbudet varierer mellom 
studier.  3 Det overordnede virksomhetsmålet for prosjektet er å skape én markedsplass for 
praksis.  Prosjektets fem effektmål er å:  

• Øke kvaliteten på nyutdannede kandidater  
• Sikre relevante og oppdaterte praksisplasser til studentene  
• Økt faglig utbytte for praksisstedene  
• Effektivisere og øke kvaliteten i administrative prosesser knyttet til praksis  
• Forenkle og profesjonalisere samhandlingen mellom involverte aktører 

 
Prosjektets leveranse for Fase 1 avsluttes etter planen 20. juni 2020, og overføres da til Unit 
som får i oppgave å drifte og forvalte Arbeidslivsportalen videre.  
 
Kort om status i prosjektet 
Leveranse 1 er planlagt i oktober. Denne omfatter en praksiskalender med oversikt over behov 
for praksisplasser samlet på ett sted i arbeidslivsportalen  
 
Videre leveranser fram mot sommeren 2020: 

• Leveranse 2: Innmelding og oversikt over kapasitet fra praksisstedene. Manuell 
fordeling av studenter og formidling av resultat.  

• Leveranse 3: Studenter kan lese om praksissteder og sette opp ønskeliste. 
Fordelingsalgoritme og endringer etter formidlet resultat. Manuelt og autogenerert 
informasjon.  

• Leveranse 4: Profil for veiledere og undervisere 

 
 
Plan for drift og videre utvikling etter at Unit overtar portalen sommeren 2020 
I fase 1 av prosjektet som pågår fram til sommeren 2020, er det prioritert å utvikle løsninger 
for de rammeplanstyrte, praksistunge utdanningene som lærer -og sykepleierutdanning. Langt 
de fleste utdanningene vil imidlertid også kunne bruke portalen fra og med høsten 2020. 
Praksisfeltet ønsker dessuten en standardisert løsning for hvordan de skal samhandle med 
universiteter og høyskoler, noe som er et viktig moment i den videre utviklingen, og at 
portalen faktisk tas i bruk av alle.  
 
Behovene som portalen er ment å løse,  er grundig kartlagt gjennom prosjektet, og det 
foreligger foreløpige planer for videre prioriteringer av utviklingsområder. Av dette kan 
evaluering av studenter i praksis -og evaluering av praksisperioden nevnes. I tillegg er trainee-
program fremmet som et ønske. Se vedlegg 4.  
 
Unit skal ta over forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen etter prosjektets slutt i juni 2020. I 
den forbindelse vil det i løpet av høsten 2019 utarbeides en forvaltningsplan for den videre 
driften og utviklingen av tjenesten. Dette planlegges lagt fram for Digitaliseringsstyret i januar 
2020. Planen vil blant annet inneholde detaljer om hvilken driftsmodell Unit går inn for og 
hvilke saker som skal prioriteres for videreutvikling. Valg av driftsmodell er noe som må 
avklares. F.eks. om Unit skal drifte selv, outsource driften eller en kombinasjon. Inntil dette er 
avklart, er det ikke mulig å gi noen konkrete tall for hva driftskostnadene kommer til utgjøre. 
 
Uansett vil Unit bli nødt til å opparbeide mer kompetanse på drift og utvikling av skytjenester, 
da applikasjonene i dag driftes etter en annen modell (av USIT). Skal en likevel forsøke å gi et 
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anslag av kostnadene, finnes det modeller (f.eks. Gartner) som anslår at så mye som 30 % av 
investeringskostnadene vil gå med til videre drift. Med investeringskostnader på 35 millioner 
kroner, betyr det driftskostnader på rundt 10,5 millioner. Dette er nok i høyeste laget, og t 
langt mer realistisk estimat ligger mellom 10 og 15 % av investeringen, dvs 3,5 - 5 millioner 
kroner.  
 
 
Ekstern kvalitetssikring 
Som en oppfølging av Digitaliseringsstyrets vedtak om ekstern kvalitetssikring av prosjektet, 
har PwC gjennomført dette, jf vedlegg 1; Ekstern kvalitetssikring av prosjektet 
Arbeidslivsportalen.  
Kvalitetssikringen har omhandlet: 

1. En vurdering av hvorvidt organiseringen av prosjektet er hensiktsmessig for å nå 
prosjektets mål 

2. Om smidig metodikk er egnet for fremtidige, tilsvarende prosjekter 
3. Organisering og håndtering av risiko 
4. Hvordan prosjektet følger opp kostnadene og nyttevirkningene som er estimert og 

verdsatt i planleggingsfasen 

Kvalitetssikringen er avgrenset til prosjektets leveranse for fase 1, 20. juni 2020. 
 
PwC konkluderer med følgende: 
«1. Organisering: Vår overordnede vurdering er at organiseringen av prosjektet 
Arbeidslivsportalen er hensiktsmessig for å nå prosjektets mål. Det vurderes også at 
organiseringen er egnet for lignende, fremtidige prosjekter.   
2. Smidig metodikk: En smidig tilnærming setter store krav til kontinuitet i prosjektarbeidet. 
Prosjektdeltakerne må gis mulighet til å prioritere prosjektet og ikke hentes ut til andre 
oppgaver. I tillegg krever smidige prosjekter gjensidig tillit mellom de ulike fagmiljøene og 
nivåene i prosjektet, og at man utvikler en kultur der man jobber sammen som et team og 
anerkjenner hverandres fag og roller. Vår vurdering er at dette har fungert godt i prosjektet 
Arbeidslivsportalen.   
3. Risiko: Rammeverket for håndtering av risiko i prosjektet følger god praksis. Vurderingene av 
risiko er konsistente og transparente. Risikobildet viser at flere av flere av risikoene er vurdert 
til å ha alvorlige konsekvenser, men liten sannsynlighet. Kvalitetssikringen har ikke gått inn i de 
konkrete risikoelementene og vurdert dem enkeltvis. Slik sett har vi ikke grunnlag for å hevde at 
det er moderat eller høyere sjanse for disse risikoene inntreffer.  Ettersom prosjektet har 
vurdert at konsekvensen av risikoene er så alvorlige, er det viktig at prosjektet og prosjektstyret 
fremover har et aktivt forhold til vurderingen av sannsynlighet over prosjektets forløp.  Ellers 
viser eksempelet med håndtering av risikoen “kompetansemangel” at prosjektet evner å sette i 
gang tiltak raskt slik at risikoer unngås å inntreffe, med alvorlige konsekvenser. Prosjektstyret 
er tett påkoblet prosjektorganisasjonen for å diskutere, planlegge og gjennomføre tiltak for å 
redusere risikoer i prosjektet. Prosjektet har ikke noen risikoavsetning. Sett i en sammenheng 
med en porteføljestyring anbefales det digitaliseringsstyret å ta høyde for risikoavsetninger i 
finansieringen av prosjektet, for å sikre at inntrufne risikoer kan håndteres av prosjektstyret. 
4. Kostnader og nyttevirkning (gevinster): Prosjektet har estimerte utviklingskostnader som 
tilsvarer planlagt ressursforbruk til juni 2020. Fremstillingen av forutsetningene er oversiktlig 
og sporbare i den konteksten i er fremstilt i. Arbeidet med kalkylene og underlaget til 
finansiering fremstår som robust. Kvalitetssikringen har ikke kunnet finne indikasjoner på at 
denne estimeringen ikke står seg. I de fleste prosjekter ville det vært naturlig å se en 
risikoavsetning i budsjettet.  Det anbefales digitaliseringsrådet å ta høyde for risikoavsetninger 
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i prosjektsøknader, og delegere myndighet til prosjektstyre for å kunne benytte 
risikoavsetninger når visse forhold inntreffer. I utgangspunktet burde en slik avsetning kun 
brukes når forholdet mellom ytterlige gevinster og fremdrift tilsier det.  
Vår gjennomgang av gevinstrealiseringsplanen viser at den er utarbeidet i henhold god praksis. 
Vi opplever den som oversiktlig og den samsvarer godt med de identifiserte gevinstene. 
Gevinstrealiseringsplanen er utarbeidet for OsloMet. Når løsningen skal bli nasjonal bør andre 
deltakende institusjoner utarbeide tilsvarende gevinstrealiseringsplaner, slik at den samlede 
samfunnsøkonomiske gevinsten realiseres.   
Merk at kostnader for innføringsprosjekt på andre universiteter og høgskoler, inkludert 
endrings- og omstillingskostnader, ikke er prioritert i kvalitetssikringen. Dette er utenfor selve 
prosjektets økonomiske rammer og bæres av de enkelte virksomhetene. Tilsvarende er det ikke 
gjort noen vurdering av de budsjetterte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det påpekes likevel at 
disse er lave (ca 400 tNOK) sett i sammenheng med estimert utviklingskostnad (1,4%), mens 
det empirisk sett typisk legges til grunn 10-20% av utviklingskostnad i årlig drifts- og 
vedlikehldskostnader. Vi anbefaler derfor at prosjektet gjennomgår drifts-og 
vedlikeholdskostnadene på nytt i forbindelse med kommende fase av prosjektet.» 
 
Kommentarer til funn i den eksterne kvalitetssikringen 
Den eksterne kvalitetssikringen viser at prosjektet er hensiktsmessig organisert, og har god 
styring og kontroll i prosjektets framdrift og leveranser.  
PwC peker imidlertid på at Digitaliseringsstyret bør innarbeide praksis for å ta høyde for 
risikoavsetninger i prosjektsøknader. Unit støtter at dette bør innarbeides som praksis.  
PwC peker videre på at når løsningen skal bli nasjonal bør andre deltakende institusjoner 
utarbeide tilsvarende gevinstrealiseringsplaner, slik at den samlede samfunnsøkonomiske 
gevinsten realiseres. Unit støtter også dette.  
 
 
Forslag til samfinansieringsmodell 
I saken som ble fremmet i april 2019, var det utarbeidet et eksempel på fordeling av kostnader 
for påkoblingsavgift som tok utgangspunkt i antall studenter innen lærer- og 
sykepleierutdanningene. En kan imidlertid diskutere om dette er en hensiktsmessig 
fordelingsmodell, siden mange av utdanningene i Norge har praksiselementer i seg og kan 
høste gevinster ved å bruke portalen. Et annen moment er signaler i retning av at 
utdanningene på generell basis bør styrke samhandlingen med arbeidslivet gjennom blant 
annet praksisopphold. En kan derfor diskutere om ikke den generelle modellen som brukes for 
å fordele kostnader for blant annet FS er like hensiktsmessig. Denne modellen baserer seg på 
det totale antallet registrerte studenter ved hver institusjon.  
I saken legges det fram eksempler på hvilken kostnadsfordeling disse to beregningsmodellene 
vil gi (jf vedlegg 2 og 3).  
Unit heller dit hen at sistnevnte modell bør legges til grunn, da portalen vil være en felles 
løsning for sektoren som alle institusjoner forutsettes ta i bruk. Et annet moment som taler for 
dette er at forslagene til videre utvikling av portalen viser at mulighetsrommet er stort, og at 
dette derfor er den mest framtidsrettede modellen. 
 
 
Behandling i Fagutvalget for utdanning 
Forslaget ble behandlet i møte i Fagutvalg for utdanning 19. august 2019. Det er en positiv 
oppslutning om Arbeidslivsportalen som felles løsning for sektoren. Fagutvalget etterspurte 
om løsningene som utvikles i Fase 1 også kan tas i bruk for øvrige praksisstudier, noe det ble 
svart bekreftende på. Videre ble det etterspurt informasjon om plan for videre utvikling samt 
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hvordan dette bør styres videre. I etterkant av møtet er det derfor satt inn et nytt avsnitt i 
saksnotatet som heter «Plan for drift og videre utvikling etter at Unit overtar portalen 
sommeren 2020», der dette er søkt redegjort for. På bakgrunn av den eksterne 
kvalitetssikringen ga Fagutvalget ros til prosjektet for god styring og kontroll. Når det gjelder 
samfinansieringsmodell, så ga Fagutvalget støtte til at modell 2 legges til grunn, med 
begrunnelse i at portalen vil ha løsninger for alle institusjonene, og at dette er den mest 
framtidsrettede finansieringsmodellen.  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Arbeidslivsportalen etableres som et nasjonalt prosjekt som i fase 1 skal etablere en 
fellestjeneste for håndtering av praksisadministrasjon. OsloMet viderefører det 
utførende ansvar for etableringen i samarbeid med Unit.   

2. Styret tar den eksterne kvalitetssikringen til etterretning og gir honnør til prosjektet for 
god styring og kontroll. 

3. OsloMet legger ut for prosjektkostnadene frem til overlevering til Unit for drift fra juni 
2020. Institusjonene innbetaler en sum hver til inndekning av kostnadene per juni 
2020, etter den ordinære fordelingsmodellen, jf Samfinansieringsmodell 2, vedlegg 3.  

4. Det stilles en forventning om at alle aktuelle institusjoner med praksis har tatt 
tjenesten i bruk innen ett år etter at den er ferdig, dvs. innen juni 2021. I dette må 
hver institusjon utarbeide gevinstrealiseringsplaner. 

 
 
 
Vedlegg: 

• Sak 32 - Vedlegg 32A - Ekstern kvalitetssikring - prosjekt Arbeidslivsportalen 
• Sak 32 - Vedlegg 32B - Samfinansieringsmodell 1 
• Sak 32 - Vedlegg 32C - Samfinansieringsmodell 2 
• Sak 32 - Vedlegg 32D - ALP leveranser 
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