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Denne rapport er utarbeidet for Units interne bruk i forbindelse med [se veiledning] i samsvar med engasjementsbrevet datert 15.05.2019. 

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Units og OsloMets ansatte og i dokumentasjon som Unit og 
OsloMet  har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har 
fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av 
Units virksomhet. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for Unit og PwC.  

Unit har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt 
engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig 
samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Unit eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er 
distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet.  

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som 
er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.  

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.  
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Konklusjoner og anbefalinger 

 

PwC har blitt bedt om å evaluere prosjektet Arbeidslivsportalen.  

Våre konklusjoner og anbefalinger er kort beskrevet i dette kapittelet. Konklusjonene knytter 
seg til hvorvidt organiseringen av prosjektet Arbeidslivsportalen er hensiktsmessig for å nå 
prosjektets mål, og om samme organisering er egnet for fremtidige, tilsvarende prosjekter. Våre 
anbefalinger for videre arbeid er også oppsummert. 

Det langsiktige målet og hensikten med prosjektet er å utarbeide en nasjonal portal og standard 
som skal være den viktigste kontaktflaten mellom utdanning og arbeidslivet. Første del av å nå 
dette målet er å øke kvaliteten og effektiviteten på fordeling og oppfølging av praksisplasser. 
Denne kvalitetssikringen gjelder kun for Fase 1 av dette arbeidet, der målet er  utvikle en digital 
løsning og prosesser for håndtering av praksisplasser.  1

PwC anser å ha fått et fullstendig grunnlag å kvalitetssikre. Detaljeringen i dokumentene 
varierer, noe som gjør at enkelte deler vurderes som mer fullstendig enn andre. Vi har imidlertid 
fått utfyllende informasjon fra prosjektledelse/prosjektdeltakere på områder der det var uklarhet.  

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.  

Prosjektet benytter smidig utviklingsmetodikk som strategi for gjennomføring. En organisering 
av den typen innebærer en fleksibilitet som kan øke formålseffektiviteten gjennom å sikre at 
prosjektet møter brukernes reelle behov. Metodikken kjennetegnes av at man tar tak i 
utfordringer og utvikler løsninger fortløpende, og dermed kan jobbe mer effektivt enn om man 
forholder seg til fastlagte planer. Imidlertid setter smidig metodikk store krav til oppfølging og 
styring av prosjektet, spesielt for prosjekteier og prosjektstyre. Styringsnivået må fortløpende, 
og ikke bare ved milepæler eller beslutningspunkt, følge opp omfang, tidsbruk, kostnader og 
nytte/gevinster. Dette gjelder særlig hvis prosjektet endrer seg i henhold til innsikt man får 
underveis. På grunnlag av materialet som ligger som grunn for kvalitetssikringen vurderes det 
at styringen har vært god i prosjektet Arbeidslivsportalen.  

En smidig tilnærming setter videre 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.  

Hovedleveransen til prosjektet Arbeidslivsportalen skal være en nasjonal plattform som skal 
overleveres Unit 20. juni 2020. Det er noe usikkerhet knyttet til hvor rask framdriften i prosjektet 
vil være, og til omfanget av den endelige leveransen. Det er imidlertid ingen indikasjon på at 

1 Det endelige målbildet inkluderer å  etablere en nasjonal plattform for all samhandling mellom praksisrettet 
utdanning og arbeidslivet.  
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prosjektet ikke vil klare å levere en minimumsløsning innen denne fristen. Det er budsjett som 
er den førende faktoren for hva som vil leveres ved utgangen av Fase 1 av prosjektet. 
Prosjektledelsen har et sterkt fokus på å styre etter kostnader.  Dette innebærer at man 
løpende tydelig prioriterer oppgaver (jf. smidig tilnærming). Dersom budsjettet ikke strekker til 
for å løse alle ønskede oppgaver er det i styringen av prosjektet lagt opp til at man reduserer 
omfanget i leveransene heller enn å øke kostnadene.  

For dette prosjektet og også på generelt grunnlag for kommende prosjekter er det viktig å være 
bevisst på at smidige prosjekter kan ha to utfall. I verste fall kan man med denne typen 
metodikk se for seg at budsjettet blir brukt opp, med kun minimumsløsninger som er forankret 
med prosjektstyre. I beste fall kan arbeidet derimot gå raskere enn planlagt, og man kan 
begynne på neste utviklingsfase med ytterligere gevinster.  

Prosjektdeltakere oppgir at prosjektet Arbeidsportalen per 21. juni 2019 er à jour i henhold til 
tidsplan. Det vises videre til at prosjektteamet jobber godt sammen, og har et sterkt, felles driv 
for å levere et så godt produkt som mulig innen gitte rammer. 

Prosjektet har hatt god oppfølging av økonomi og budsjett, og et proaktivt forhold til å styre etter 
kostnader. 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 derfor ikke kunnet finne indikasjoner på at denne estimeringen ikke står 
seg.  

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. 

Merk at kostnader for innføringsprosjekt på andre universiteter og høgskoler, inkludert endrings- 
og omstillingskostnader, er ikke 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 
vedlikeholdskostnader. Vi anbefaler derfor at prosjektet gjennomgår drifts-og 
vedlikeholdskostnadene på nytt i forbindelse med kommende fase av prosjektet. 

Kvalitetssikringen viser at arbeidet med gevinster oppleves som transparent og konsistent, og 
følger god praksis. Gevinstene er identifisert og verdsatt for OsloMet. Verdsettingen av de 
prissatte virkningene  fremkommer i eget excel-dokument. Fremstillingen av forutsetningene er 
oversiktlig og sporbare i den konteksten i er fremstilt i. Kvalitetssikringen har dermed ikke 
avdekket forhold som peker på at verdsettingen er under- eller overvurdert.  

Siden målsettingen er å gjøre løsningen fra fase 1 nasjonal, anbefales det at prosjektet 
gjennomfører en samfunnsøkonomisk beregning av de samlete gevinstene. Dette innebærer å 
inkludere gevinster for de institusjoner som vil ta i bruk løsningen.  

Vår gjennomgang av gevinstrealiseringsplanen viser at den er utarbeidet i henhold god praksis. 
Det anbefales at andre deltakende institusjoner utarbeider tilsvarende gevinstrealiseringsplaner 
når løsningen blir nasjonal, slik at den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten realiseres.  
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Innledning 

Om oppdraget 

Digitaliseringsstyret ved sekretariatet har bedt PwC om en ekstern kvalitetssikring av prosjektet 
Arbeidslivsportalen. Kvalitetssikringen skal vurdere hvorvidt organiseringen av prosjektet er 
hensiktsmessig for å nå prosjektets mål, og om smidig metodikk er egnet  for fremtidige, 
tilsvarende prosjekter. For å svare på dette har vi gått gjennom dokumenter gjort tilgjengelige 
fra prosjektet og gjennomført intervjuer. Vi har lagt vekt på organisering og håndtering av risiko 
og 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.  

Bakgrunn - hva er Arbeidslivsportalen? 

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 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 

2 Kilde: Styringsdokument 2.2. Arbeidslivsportalen 
3 Prosjektets styringsdokument viser til at en vellykket gjennomføring av praksis blir  ifølge NOKUTs formidling av 
studenters historier beskrevet som et “lotteri”.  I Studiebarometeret for 2016, der 2000 studenter beskriver sin 
opplevelse av praksis, kommer det frem at praksisplasser tildeles tilfeldig og at en positiv opplevelse av 
praksisperioden forutsetter en god veileder.  
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Løsningen skal øke både kvaliteten og effektiviteten på fordeling og oppfølging av 
praksisplasser gjennom å forbedre og forenkle samhandlingen mellom aktørene som er 
involvert i studentpraksis. Studenter og praksissteder skal få større påvirkningsmuligheter. 
Ambisjonen er å utvikle en løsning som kan brukes av alle landets utdanningsinstitusjoner, selv 
om de ikke er med i et forpliktende samarbeid fra starten av. Løsningen skal således ha 
potensial for betydelig oppskalering i utdanningssektoren. Den skal også kunne tilpasses for 
videregående skoler med yrkesfaglige studieprogram. I tillegg blir det påpekt i prosjektets 
styringsdokument at løsningen på sikt kan utvides til å dekke behov utover organisering av 
praksisplasser.  

I 2017 gjennomførte OsloMet - Storbyuniversitetet et forprosjekt for å avdekke brukerbehov for 
praksis blant egne ansatte, studenter og ansatte ved praksisstedene. Det ble gjennomført en 
prosesskartlegging av dagens prosess, en oversikt over ulike smertepunkt og utarbeidet forslag 
til videre arbeid. Arbeidet med og funn fra forprosjektet  resulterte i tildeling av midler fra Difi og 
et samarbeid mellom Unit, OsloMet, flere aktører i utdanningssektoren og representanter for 
praksisplassene.  

Hovedprosjektet ble startet opp i august 2018. Det ble startet som et internt prosjekt i OsloMet 
med én person, og økte til tre årsverk fra september 2018. I november 2018 ble teamet utvidet 
med fire ressurser fra Unit som har jobbet mot å utvikle grunnlaget for prototyper for fordeling 
av praksisplasser som ble designet ut i konkrete konseptvisualiseringer.  4

Grunnlaget for vår kvalitetssikring 

Den primære datakilden for kvalitetssikringen er dokumenter gjort tilgjengelig for PwC fra 
prosjektet Arbeidslivsportalen. Dokumentene som er gjennomgått inkluderer :  

● Styringsdokument 2.2. Arbeidslivsportalen 
● Risikovurdering per 15. mai 2019, Arbeidslivsportalen 
● Årsrapport til Difi 2018, Medfinansieringsordningen for prosjektet Digital 

arbeidslivsportal 
● Vedlegg 1 til årsrapporten, Sentrale forutsetninger i kost-nytte vurderingene, vår 2019 
● Vedlegg 2 til årsrapporten, Rapportering, vår 2019 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 1, 22. august 2018 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 2, 10. oktober 2018 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 3, 23. november 2018 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 4, 16. januar 2019 
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 5, 1. mars 2019  
● Presentasjon + referat fra prosjektstyremøte 6, 10. april 2019 
● Presentasjon + referat fra  prosjektstyremøte 7, 23. mai 2019 
● Statusrapport for Arbeidslivsportalen 21. desember 2018 
● Statusrapport for Arbeidslivsportalen per 4. april 2019 
● Statusrapport for Arbeidslivsportalen 15. mai 2019 
● MVP-plan, udatert 
● Gevinstrealiseringsplan, revidert 6. desember 2018  

4 Kilde: Statusrapport 21. desember 2018 
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I tillegg er det gjennomført intervjuer/samtaler per telefon eller ansikt til ansikt med 
nøkkelaktører i prosjektet for å få en dypere kontekstuell forståelse. Respondentene har i 
intervjuene gjort rede for hvordan utviklingsarbeidet basert på smidig utviklingsmetodikk har 
fungert i praksis. I gjennomgangen av prosjektets organisering kombinerer vi innsikt fra 
dokumentstudier og intervjuer. Vi har også gjennomført et oppstartsmøte med 
representanter for prosjektet for å avklare mandat og sikre en god oppdragsforståelse.  
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Gjennomgang av prosjektets 

organisering og oppfølging av 

risiko, kostnad og nytte 

 

I dette kapittelet gjør vi rede for våre observasjoner og vurderinger fra kvalitetssikringen. 

Det er utarbeidet et styringsdokument,  som følger Difis mal. Styringsdokumentet inneholder 5

kapitler om bakgrunn og begrunnelse for prosjektets mål, beskrivelse av prosjektproduktet, 
prosjektplan, interessenter, rammebetingelser, organisering, roller og ansvar, strategi for 
gjennomføring, økonomi og risiko.  

Innledningsvis er vår vurdering at styringsdokumentet er konsistent med de grunnleggende 
føringene for prosjektet. Gjennomgangen av punktene i malen framstår som systematisk. Det er 
på noen områder vanskelig å se hvilke vurderinger som ligger til grunn for estimater. 
Sporbarheten i materialet vurderes likevel som akseptabel på overordnet nivå.  

 

Prosjektets organisering  

Observasjoner 

Prosjektets utviklingsarbeid er planlagt gjennomført etter smidig utviklingsmetodikk, og har 
tilgang på ressurser som fyller de definerte rollene fra planleggingsfasen. I tillegg har man 
benyttet tjenestedesign som del av gjennomføringsstrategien med mål om å sikre at man “løser 
de riktige problemene på riktig måte”.  Gjennomføringen av prosjektet har utviklingsaktiviteter 6

som er inndelt i sprinter som varer i 2 uker. Arbeidet er delt inn i leveranser som gir "minste 
brukbare produkt" (MVP) for hovedmål, i prioritert rekkefølge.  

Respondenter fra prosjektet oppgir at de har hatt fokus på å gjøre ting i riktig rekkefølge, starte i 
riktig ende og prioritere det viktigste først, i stedet for å løse flere oppgaver på en gang (jf. 
smidig metodikk). Første prioritet er å knytte studenter til konkrete praksisplasser, som er 
kjernen i hva som prosjektet skal levere 20. juni 2020.  

Det foreligger en leveranseplan i styringsdokumentet som respondenter fra prosjektet oppgir at 
er i rute med. Det jobbes med å utvikle en fleksibel plattform. Prosjektet styrer mot en pilot som 
skal gå høsten 2019, som er en viktig, varslet milepæl. Innholdet i MVP-ene diskuteres i 
prosjektet opp mot kan/bør/må punkter.  

5 Styringsdokument 2.2 Arbeidslivsportalen 
6 Se statusrapport 21. desember 2019 

8  



 
 

Prosjektet har en referansegruppe som består av 40 personer fra ulike institusjoner i Norge, 
bredt sammensatt fra både sykepleier og lærerfeltet. Referansegruppen hadde sitt første møte 
17. desember 2018, og har ellers blitt kontaktet ved behov.  

Det har vært fokus på å skalere synligheten til prosjektet også utover UH-sektoren. For å 
oppdatere interessenter om utviklingen i prosjektet er det opprettet en egen blogg om 
Arbeidslivsportalen. Per desember 2018 hadde bloggen nær 200 abonnenter.   7

Prosjekteier og prosjektleder deltar aktivt i utviklingsarbeidet i gjennomføringsfasen. 
Prosjektdeltakerne sitter sammen og har tett kontakt, og prosjektet har regelmessige møter. 
Dersom noen har spørsmål luftes de imidlertid umiddelbart, man venter ikke til møter. I samtaler 
med prosjektdeltakere fremkommer det at det er skapt en god kultur, med stolthet og eierskap 
til prosjektet. Det pekes på at det har vært en fordel å jobbe tverrfaglig fra starten.  

Det har vært brukt mye tid i planleggingsfasen på å skaffe innsikt, før beslutninger om hva som 
skal utvikles har vært tatt. Omfanget av prosjektet var i utgangspunktet åpent, med lite fokus på 
hva det konkret skulle inneholde. Det har i denne fasen blitt tegnet brukerreiser i samarbeid 
med blant annet NTNU, UiA, NOKUT, studenter og praksissteder.  

I november og desember 2018 ble fokus flyttet fra å skaffe innsikt til å ta beslutninger om hva 
prosjektet faktisk skulle lage. Basert på innsiktsarbeid hadde prosjektet gruppert fire 
hovedutfordringer for praksis; fordeling, informasjon og forberedelser, vurdering og oppfølging 
og evaluering og trivsel.  Fordeling ble ansett som det viktigste å prioritere.  8

Det ble skissert to prototyper som man kunne ta med til brukerne. Brukerne ga tilbakemeldinger 
om hva som fungerte og ikke, og deretter kunne man foreslå nye løsninger. 

Denne prosessen avdekket hvilke data man trengte å hente fra Felles studentsystem (FS). Det 
viste seg å være mer komplekst å få ut data fra FS enn forventet. Mangel på kompetanse ble 
flagget som en risiko. Dette resulterte i at prosjektet fikk en egen ressurs med nødvendig 
domenekunnskap om FS inn i prosjektet.  

Organiseringen kan, ifølge en respondent, på generelt grunnlag, medføre visse utfordringer, 
som man må være bevisst på for å lykkes. Det er viktig at ressursene som er øremerket til 
prosjektet ikke blir hentet ut til andre oppgaver, at det etableres lojalitet til prosjektet og et 
tydelig fellesskap mellom deltakerne. Dette har imidlertid fungert godt i prosjektet 
Arbeidsportalen.  

Vurderinger  

En smidig organisering av gjennomføringsfasen fordrer en organisering av prosjektet som 
overfører ansvar (inkludert beslutningsmyndighet innenfor tildelte rammer) til de utførende 
ressursene. Valgt utviklingsmetodikk er iverksatt i gjennomføringsfasen etter etablerte 
prinsipper for smidig utvikling. Kvalitetssikringsprosessen har kunnet undersøke om prosjektet 
klarer å etterleve metodikken som er valgt, og det er ingen indikasjoner på at 
gjennomføringsplanen og utviklingsmetodikken ikke er egnet til å levere etter bestiller i sine 
behov. 

7 Kilde: Statusrapport Arbeidslivsportalen 21. desember 2019 
8 Se statusrapport 21. desember 2018 

9  



 
 

Etter første leveranse, forventet i oktober 2019, vil prosjektet være i en posisjon hvor det må 
prioriteres mellom utvikling av ny funksjonalitet og videreutvikling/fiksing av utviklet 
funksjonalitet.  

Behovet for prioritering vil forsterkes ved hvert leveransepunkt fordi, slik 
kvalitetssikringen har avdekket, brukere (og bestiller) ofte har høye krav og økende liste 
av behov og ønsker til produktet. Det vil være viktig å ha styringsmekanismer for å sikre 
styrt prioritering mellom videreutvikling og ny utvikling. 

Et særskilt område som er undersøkt i denne kvalitetssikringen er involveringen av 
forretningssiden/bestiller. Gjennomføringen har sterk tilstedeværelse av produkteier. Dette 
forsterker synet om at prosjektet ser ut til å være godt rustet for å gjennomføre etter plan og 
rammefaktorer. 

Ettersom prosjektet anvender smidig metodikk foreligger det per i dag ikke detaljerte planer for 
hvordan man skal komme i mål med leveransen. Samtidig gir smidig utvikling en fleksibilitet 
som sikrer formålseffektivitet i prosjektutviklingen, herunder løpende prioritering og utvikling 
innenfor prosjektets rammer. Dette styrker muligheten for å imøtekomme brukernes reelle 
behov.  

Smidig utvikling innebærer en myndiggjøring av prosjektorganisasjonen ved at den gis tillit fra 
prosjekteier og prosjektstyre. Det vil likevel være behov for at prosjekteier og prosjektstyre er 
aktivt involvert og følger opp risikoer, ressursbruk og gevinstrealiseringsplanen.  

 

Risiko 

Observasjoner 

Prosjektet har identifisert langsiktige og kortsiktige risikoer både ved arbeidet med prosjektet og 
sluttleveransen. Siste vurdering er oppsummert i styringsdokumentet med status per 1. juni 
2019. I henhold til styringsdokumentet skal risikoene følges opp hver sjette uke sammen med 
prosjekteier og prosjektstyret.  

Til sammen er 18 mulige risikoer identifisert. I prosjektets innledende fase var det en rekke 
risikoer som ble ansett å både ha høy sannsynlighet og alvorlige konsekvenser.  Per 1. juni 
2019 er det kun finansiering som vurderes å ha høy risiko.  

I samtaler med prosjektdeltakere og i styringsdokumentene kommer det fram at det arbeides 
aktivt med å vurdere og håndtere risiko i prosjektet. Prosjektledelsen fremhever at de er 
bevisste på å ta tak i utfordringer så snart de oppstår. Det blir gjort rede for at risikodokumentet 
brukes aktivt opp mot prosjektstyret, både for å informere om ting de bør være oppmerksomme 
på og for å ansvarliggjøre dem. 

Et eksempel på hvordan risiko håndteres i prosjektet, er risikoen “kompetansemangel”. I 
risikovurderingsrapport datert 15. mai 2019 ble denne risikoen vurdert som høy. Manglende 
kompetanse omfattet arbeidet med kobling til Felles Studentsystem (FS), som viste seg å være 
mer krevende enn forventet. Dette skapte utfordringer for prosjektets fremdrift. Forslag til 
risikoreduserende tiltak for kompetansemangel var å få en person med domenekunnskap om 
FS inn i prosjektet. Status per 1. juni 2019 var at prosjektstyret hadde vedtatt forslag fra Unit om 
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å tilføre kompetansen med utvikler fra Unit, med oppstart i prosjektet samme måned. Risiko 
knyttet til kompetansemangel er derfor av prosjektet nedjustert fra høy til moderat risiko.  

 

Vurderinger 

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. 

 

Kostnader  

Observasjoner 

Prosjektets kostnader er beskrevet i eget kapittel om økonomi i styringsdokumentet. Det blir 
påpekt at enkelte ressurser og kostnadsposter er universelle, for eksempel prosjektleder, 
bistand fra kommunikasjon og frikjøp av referansepersoner. Det gjøres rede for timepriser for 
ulike ressurser i prosjektet. Videre er prosjektets budsjett, prognose og forbrukt gjort rede for.  

Det vises til at endringer i prosjektet har medført en justering av prognosen, herunder: 

● Økte utviklingskostnader 
● Reduserte interne kostnader gjennom kutt av prosesseiere 
● Økte konsulentkostnader  
● Reduserte anskaffelseskostnader 

Det slås fast at realiserte inntekter, per mai 2019, er på 9,3 millioner kroner (1,7 millioner fra 
OsloMet og 7,5 millioner fra Difi), men at rammen er satt til 15 millioner kroner. Realiserte 
kostnader ligger på 9,4 millioner i samme periode.  

I forbindelse med nytte-kostnadsberegningene i planleggingsfasen er det gjennomført en 
kalkyle av investeringskostnadene. I forbindelse med disse beregningene er det innhentet 
kostnadsestimat for utvikling og implementering av ny løsning gjennom samtaler med 
leverandører. Kalkylene er brutt opp på timer/årsverk på planlegging, implementering og 
opplæring. Samlet investeringskostnad er rundt 34 millioner kroner fordelt på 2018, 2019 og 
2020. I tillegg er det estimert en årlig driftskostnad på rundt 0,4 millioner kroner. For 
analyseperioden frem til 2030 utgjør dette til sammen rundt 4,4 millioner kroner. Det er ikke 
gjort noen risikoavsetning i prosjektet. 
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I tillegg er det estimert rundt 0,6 millioner kroner til endrings- og omstillingskostnader for 
OsloMet. Dette er ikke en prosjektspesifikk kostnad, men en kostnad OsloMet må bruke for å 
implementere den nye løsningen.  

 

Vurderinger 

I de fleste prosjekter ville det vært naturlig å se en risikoavsetning i budsjettet.  

Det anbefales digitaliseringsrådet å ta høyde for risikoavsetninger 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. 

Kvalitetssikringen har vurdert estimatene og arbeidet på økonomiområdet innenfor prosjektets 
levetid. Kostnader for innføringsprosjekt på andre universiteter og høgskoler, inkludert endrings- 
og omstillingskostnader, er ikke 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 400KNOK) sett i sammenheng med estimert utviklingskostnad (1,4%). 

Prosjektet har estimerte utviklingskostnader som tilsvarer planlagt ressursforbruk til juni 2020. 
Dette er basert på et estimat fra Greenbird, som har foreslått et team og en tidsperiode for å 
løse oppgaven. Kalkylene fremkommer i eget excel-dokument. 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.  

Når et satt budsjett legges til grunn, tilsvarer det en styringsform på prosjektet som setter 
kostnad som den førende styringsmekanismen. I ikke-sekvensielle prosjekter, slik som smidig 
utvikling, vil man styre etter av hva man oppnår innenfor det gitte budsjettet. Prosjektstyret og 
digitaliseringsstyret bør være informert om prioriteringene som ligger til grunn for utvikling, og 
oppdateres ved delleveranser tidspunkt på fremdrift. Prosjektstyret virker å ha riktig tilnærming 
til styring av prosjektets prioriteringer.  

Prosjektstyret og bestiller må være bevisst sin rolle i et smidig utviklingsløp, hvor 
rammefaktorene er gitt i både tid, omfang og kostnad. Med nåværende fremdrift er det kostnad 
(og tid) det styres etter, og omfang vil defineres ut fra hva prosjektet klarer å levere etter en 
prioritert liste. Prosjektstyret bør forberede seg på minst to scenarioer: 

- Man klarer ikke å levere helheten av prioriterte oppgaver, og må nedprioritere for å levere på 
kostnad og tid. 

- Prosjektet leverer alle prioriterte oppgaver innenfor Fase 1 med penger til gode. Et utvalg av 
alternativer kan være å avslutte arbeidet og høste gevinster, prioritere gevinster fra Fase 2 til 
man er tom for ressurser eller videreutvikle og forbedre innenfor leveranser fra Fase 1. 
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Gevinster  

Observasjoner 

Prosjektets gevinster er beskrevet i flere dokumenter. I mai 2018 ble det laget en 
gevinstrealiseringsplan, som ble oppdatert 6. desember 2018. I den oppdaterte versjonen av 
gevinstrealiseringsplanen blir endringene som er gjort i prosjektet beskrevet i endringsloggen. 
Det gjøres rede for at prosjektet har endret produkter, oppdatert de ikke-prissatte 
nyttevirkningene med mer relevante gevinster og effekter, lagt til tiltak for å realisere gevinster 
og endret risikoprofil  samt endret målinger på oppfølging av ikke-prissatte nyttevirkninger.  En 9 10

ny versjon  av gevinstrealiseringsplanen er ventet over sommeren 2019. 

Våren 2019 ble det rapportert til Difi på gevinstrealiseringsplanen. Gevinstene beskrives i 
vedlegg til årsrapport 2018 for Digital arbeidslivsportal.   11

Under beskrivelse av interne virkninger i virksomheten vises det til at den største, prissatte 
forventede nyttevirkningen av ny ordning i  er knyttet til tidsbesparelse i administrasjonen til 
OsloMet, med en nåverdi på nærmere 39 millioner kroner.  

Det slås fast at gevinstene hovedsakelig vil realiseres i prosessen før praksisperioder 
gjennomføres. Det er i denne perioden arbeidsmengden og behovet for kommunikasjon er 
størst, og informasjonsflyten er mest kritisk. Også underveis og etter praksis påpekes det at 
portalen vil kunne tilrettelegge for bedre kommunikasjon mellom partene, samt ivareta sentral 
dokumentasjon. Konkret vises det til at besparelsene oppstår gjennom: 

● Raskere tilgang på oppdatert og relevant informasjon 
● Bedre oversikt over helheten for involverte aktører 
● Raskere og bedre informasjonsflyt mellom de ulike nivåene/rollene i 

praksiskoordineringen 
● Redusert tidsbruk på å innhente og oppdatere informasjon om praksisstedene 

Prosjektet har anslått at effektene beskrevet over til sammen bidrar til å redusere 
praksisadministrasjonen med rundt 6 årsverk. Det vil si ned fra dagens 22 årsverk på 
praksisadministrasjon til 16 årsverk.  

Anslaget bygger på kartleggingen av arbeidsprosessene som ble gjennomført av OsloMet i 
2017. Denne kartleggingen viser en årlig innsparing på 45 minutter per student ved innføring av 
ny løsning. Det anslås at effekten trolig vil inntre fra 2021. Å hente ut denne gevinsten krever 
omstilling og tid, gjennom blant annet. naturlige avganger.  

Det anslås ingen reduksjon i drift- og vedlikeholdskostnader eller økte inntekter som følge av ny 
løsning. Det er heller ikke anslått økte inntekter som følge av ny løsning.  

Gevinstrealiseringsplanen har også verdsatt prissatte nyttevirkninger for øvrige aktører som 
følge av tiltaket på OsloMet. Disse utgjør i nåverdi NOK:  

● Tidsbesparelse for praksisadministratorer og veiledere ved offentlige praksissteder (f.eks. 
sykehus, skoler, barnehage eller sykehjem) med en nåverdi på rundt 16,6 millioner kroner  

9 Gevinstrealiseringsplan, 4.1 Tiltak for å realisere gevinster (nyttevirkninger) og risikoprofil 
10 Gevinstrealiseringsplan 4.2  
11 Vedlegg 1 - Sentrale forutsetninger i kost-nytte vurderingene  
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● Tidsbesparelse for praksisadministratorer og veiledere ved private praksissteder på rundt 
1,9 millioner kroner 

● Tidsbesparelse for studentene på nær 64 millioner kroner  

Verdsettingen av de prissatte virkningene  fremkommer i eget excel-dokument. Fremstillingen 
av forutsetningene er oversiktlig og sporbare i den konteksten i er fremstilt i. Kvalitetssikringen 
har derfor ikke avdekket forhold som peker på at verdsettingen er under- eller overvurdert.  

  

Prosjektet har i den reviderte rapporten kommet fram til ni ikke-prissatte effekter, internt for 
OsloMet og for øvrige aktører. Disse er beskrevet i tabellen nedenfor.  

Tabell 1 Ikke-prissatte (kvalitative)virkninger av ny ordning  12

Virkning Omfang  Betydning Konsekvens 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for studentene 

Stort Stor ++++ 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for administratorer ved 
utdanningsinstitusjonene  

Stort Stor ++++ 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for faglærere ved 
utdanningsinstitusjonene  

Middels Middels ++ 

Bedre ivaretakelse av 
studentenes personvern 

Middels Stor +++ 

Bedre omdømme for 
utdanningsinstitusjonene 

Middels, positivt Stor +++ 

Økt kvalitet i praksisstudier for 
administratorer på 
praksisstedene 

Stort Stor +++ 

Økt kvalitet i praksisstudiene 
for veiledere på 
praksisstedene 

Middels Middels ++ 

Økt faglig utbytte av å ha 
studenter i praksis og 
samarbeid med 
utdanningssinstitusjonene 

Middels Middels ++ 

Bedre omdømme Middels  Middels  ++ 

12 Gul markering viser til interne virkninger i OsloMet. Grønn markering viser til virkninger for andre 
aktører.  
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Hver av de kvalitative virkningene er dokumentert i henhold til DFØs veileder knyttet til pluss- 
minus metoden. 

En viktig del av prosjektstyrets mandat og arbeidsoppgaver er at de er ansvarlige for at det 
identifiseres relevante gevinster, styre prosjektet slik at gevinster er oppnåelig og følge opp 
gevinstrealisering etter at prosjektet er lukket. Dette er presisert i flere av presentasjonene som 
benyttes under prosjektstyremøtene. En gjennomgang av referater fra prosjektstyremøtene 
viser  imidlertid at det i liten grad har vært diskusjoner direkte knyttet til gevinster. I 
presentasjonen til prosjektstyremøte 6 er det en slide der det spørres om hva prosjektstyret 
tenker om flere punkter hvorav kost/nytte er en av dem. Det framgår imidlertid ikke i referatet 
hvilke tanker prosjektstyret hadde om gevinster. Tilsvarende gjennomgang av statusrapporter 
viser også at gevinster i liten grad er omtalt.  

En gjennomgang av gevinstrealiseringsplanen viser at man har fulgt Difis mal. Planen gir en 
oversikt over netto virkninger for OsloMet og øvrige aktører og interessenter, samt de 
ikke-prissatte virkningene. For de ikke-prissatte virkningene er virkningene operasjonalisert ved 
å angi KPIer. Eksempel på dette er for virkningen “Økt kvalitet i praksisstudiene for studentene”, 
der det er angitt at studentenes opplevelse av praksis målt i Studiebarometeret skal vise en 
score på over 3,5.  

For hver virkning er det beskrevet tiltak for å realisere nyttevirkningene, samt hvem som er 
ansvarlig for gjennomføring av gevinstrealiseringen (gevinstansvarlig). I tillegg er det for hver 
gevinst angitt en risikoprofil. For flere av virkningene er risikoprofilen vurdert som høy. Et 
eksempel på det er tidsbesparelse i virksomheten og økt kvalitet i praksisstudiene for 
studentene. Det er ikke angitt tiltak for å redusere risiko.  

                    Vurderinger 

Arbeidet med gevinster oppleves som transparent og konsistent. Gevinstrealiseringsplanen skal 
som et minimum oppdateres i forbindelse med hver faseovergang, og dette er gjennomført i 
prosjektet. Endringer underveis i prosjektet er beskrevet i endringsloggen som ble oppdatert 
06.12. 2018. Dette er i henhold til god praksis.  

Det kan imidlertid se ut til at gevinster ikke har vært et mye omtalt tema i prosjektstyret, 
ettersom dette i liten grad er henvist til i verken presentasjoner eller referater.  

Det er verdt å merke seg at de de interne virkningene i virksomheten er beregnet med 
utgangspunkt i situasjonen ved OsloMet, og ikke nødvendigvis er direkte overførbare til andre 
utdanningsinstitusjoner i forbindelse med at løsningen blir nasjonal. Gitt at løsningen på en 
enkel måte kan implementeres til andre virksomheter vil den samlede gevinsten for samfunnet 
bli svært høy. Vår vurdering er at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk beregning av gevinstene ved å løfte prosjektet fra OsloMet til en nasjonal 
løsning.  

En god avsjekk på om de prissatte og ikke-prissatte virkningene har relevans er å 
avdekke i hvilken grad de samsvarer med prosjektets fastsatte effektmål. Vår 
gjennomgang grad av samsvar mellom effektmål og virkningene viser at det er godt 

15  



 
 

samsvar mellom flere av dem. Dette legger et godt grunnlag for arbeidet med 
gevinstrealisering.  

Eksempler på godt samsvar gjelder blant annet for de ikke prissatte virkningene for OsloMet 
med størst samfunnsøkonomisk konsekvens; økt kvalitet i praksisstudiene for studentene og for 
administratorer ved utdanningsinstitusjonene.  Disse henger direkte sammen med prosjektets 
effektmål. Særlig gjelder dette effektmålene “sikre relevante og oppdaterte praksisplasser” og 
“effektivisere og øke kvaliteten i administrative prosesser knyttet til praksis”. Med ny ordning vil 
det bli færre administrative årsverk, men de som jobber med praksis vil bruke mer tid på 
kvalitetsarbeid for praksisopplæringen framfor administrative, manuelle og tidkrevende 
prosesser.  

Det vurderes også som sannsynlig at effektmålet “øke kvaliteten på nyutdannede kandidater” 
kan nås indirekte som følge av økt kvalitet i praksisstudiene for studenter, ved at praksisen i 
større grad blir preget av faglig relevans og individuell tilpasning.  

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.  

Gevinstrealiseringen har identifisert at flere av gevinstene har høy risikoprofil. Det bør vurderes 
om gevinstrealiseringsplanen skal suppleres med tiltak for å redusere risiko. Dette vil bidra til å 
forenkle arbeidet med gevinstrealisering for de gevinstansvarlige.  
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