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Vedlegg 1 – Sentrale forutsetninger i kost-nytte vurderingene 
 

Virksomhetens navn: OsloMet - storbyuniversitetet 

Prosjekt: Arbeidslivsportalen fase 2 

 

For utfylling, se «Veileder i forenkla samfunnsøkonomisk analyse» og «Vedlegg 2 - 

Beregning av netto nåverdi» på difi.no/medfinansieringsordningen. Bare relevant 

informasjon skal fylles inn. Bruk vedlegg 2 til å beregne nåverdi i kroner. 

 

«Beskrive virkninger» 

Her skal det gjøres rede for forutsetningene som er lagt til grunn for nytte- og 

kostnadsvirkninger av tiltaket. Virkninger er endringer sammenlignet med dagens 

situasjon og forventet videre utvikling hvis ingen tiltak blir iverksatt på området. Det skal 

skilles mellom interne virkninger i virksomheten og øvrige virkninger. De prissatte 

virkningene skal registreres i verktøy for beregning av netto nåverdi. 

 

  



 
 
 
 

1. Interne virkninger i virksomheten 

 

Det er obligatorisk å vurdere mulige innsparinger i egen virksomhet som følge av ny løsning, selv om de største gevinstene tilfaller 

andre virksomheter/innbyggere/næringsliv. Organisering av arbeidet, effektivisering av egne arbeidsprosesser osv. må vurderes. 

 

Prissatte nyttevirkninger 

Navn på virkning 
Beskriv virkningen, hvorfor/ 
hvordan virkningen oppstår  

Vis grunnlaget for prissettingen  Nåverdi i kroner  

Tidsinnsparinger 
(spesifiser hvor 
innsparingen oppstår – 
en linje for hvert område) 

Antar tidsbesparelse på 10 
min/student når digital arbeidsflyt 
for vurdering av studenter i 
praksis er implementert 

13 000 studenter, 1100 timer*537 kr 8 710 676 

Reduksjon i drift- og 
vedlikeholdskostnader  

  0 

Økte inntekter 

Økte inntekter som følge av større 
omfang av etter- og 
videreutdanninger grunnet 
Arbeidslivsportalen 

Antatt økning 2,5 mill. kr i forhold til 2019-tall. Vi antar at 
inntekten kommer først i 2025. Informasjon om 
utdanningstilbudene vil publiseres vår høst 2022/vår 
2023, studenter starter høst 2023 og inntekter fra 
avlagte studiepoeng kommer først to år etterpå.  
OsloMet gjennomfører også andre tiltak for å øke 
volumet av etter- og videreutdanninger, og her har vi 
kun anslått effekten av Arbeidslivsportalen alene. 

11 202 501 

Sum   19 913 178 

 



 
 
 
 

Prissatte kostnadsvirkninger 

Navn på virkning 
Beskriv virkningen, hvorfor/ 
hvordan virkningen oppstår 

Vis grunnlaget for prissettingen Nåverdi i kroner 

Investeringskostnader i 
virksomheten 

Utviklingskostnader  
Prosjektperiode 2 år, 1 internt årsverk innleid konsulent, 
timepris kr 1500 ekskl. mva 

29 338 361 

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 
som følge av nye system 

Driftskostnader 300 interne timeverk og 1500 eksterne timeverk årlig 15 654 082 

Endrings- og 
omstillingskostnader  

  496 701 

 

Netto nytte i egen virksomhet (prissatte nyttevirkninger minus varige kostnader med ny løsning)  

Dette er anslag som skal videreforedles i gevinstrealiseringsplanen 

A Prissatte nyttevirkninger. Kr/år. 
B Varige drifts- og vedlikeholds-kostnader 
ny løsning. Kr/år. 

Netto nytte (A minus B) 

1 6991 318 1 565 408 425 910 

 

Ikke-prissatte (kvalitative) virkninger i egen virksomhet (se tabell 2, 3 og 10 i «Veileder for samfunnsøkonomisk analyse»). 

Oppgi gjerne tall som underbygger vurderingene. 

Navn på virkning Omfang Betydning Konsekvens 
Beskriv virkningen, hvorfor/hvordan virkningen 
oppstår og forutsetninger for dette 

Økt kvalitet i 
praksisvurderingen for 
administrator ved     
utdanningsinstitusjonen 

stort stor ++++ 

Digital arbeidsflyt for vurdering av studenter i praksis gjør 
at manuelle trinn i håndteringen av vurderingsrapportene 
bortfaller. I tillegg til tidsbesparelsen oppnås bedre kvalitet 
når risikoen for å gjøre feilregistreringer bortfaller.  

Økt kvalitet i 
praksisvurderingen for 

middels stor ++++ 
Digital arbeidsflyt for vurdering av studenter i praksis gjør 
at manuelle trinn i håndteringen av vurderingsrapportene 



 
 
 
 

faglærer ved     
utdanningsinstitusjonen 

bortfaller. I tilfeller der studenter står i fare for å ikke få 
godkjent praksis vil rask og sikker informasjon til studenten 
forenkle faglærers jobb.   

Bedre ivaretakelse av 
studentens personvern 

stort stor ++++ 
Ved å unngå papirskjemaer som fylles ut, kopieres og 
sendes per post ivaretas studentens personvern bedre enn 
med manuelle løsninger.  

Bedre omdømme for 
utdanningsinstitusjonene 

stort stor ++++ 

Ved å tilrettelegge for god digital arbeidsflyt for vurdering 
av studenter i praksis vil utdanningsinstitusjonene forenkle 
praksisstedenes oppgaver knyttet til vurdering. 
Utdanningsinstitusjonene vil oppleves som mer 
profesjonelle samarbeidspartnere. 

Flere praksisplasser av 
god kvalitet 

middels stor ++++ 
Forenkling og profesjonalisering av arbeidsprosesser 
knyttet til praksis kan gjøre det mer attraktivt for 
arbeidslivet å bli praksissted.  

Økt samhandling mellom 
arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene 
gjennom studentpraksis 
og studentoppgaver 

stort stor ++++ 

Infrastruktur som gjør det lettere for arbeidslivet å knytte 
faglige kontakter og raskt finne fram til relevante fagmiljøer 
og fagpersoner kan stimulere til økt kontakt mellom 
arbeidslivet og høyere utdanning og resultere i mer 
samarbeid og høyere relevans i utdanningene. 

Utdanningsinstitusjonene 
kan lettere gjøre 
utdanninger kjent for 
arbeidslivet og 
enkeltpersoner 

stort middels ++++ 

Ved å tilby en markedsplass hvor utdanningsinstitusjoner 
som ønsker det kan markedsføre sine utdanningstilbud 
rettet mot personer som har eller har hatt 
arbeidslivstilknytning og søker etter tilbud som kan gi den 
ny kompetanse for å styrke sin posisjon i arbeidsmarkedet. 

 



 
 
 
 

2. Øvrige virkninger (virkninger for andre statlige virksomheter, kommuner, privat næringsliv, innbyggere) 

Prissatte nyttevirkninger i andre statlige virksomheter 

Navn på virkning 
Beskriv virkningen, hvorfor/ 
hvordan virkningen oppstår  

Vis grunnlaget for 
prissettingen 

Hvem oppstår virkningen 
for?1 

Nåverdi i kroner 

Redusert tidsbruk i 
forbindelse med 
vurdering av studenter i 
praksis 

Antar tidsbesparelse på 10 
min/student når digital 
arbeidsflyt for vurdering av 
studenter i praksis er 
implementert 

10 400 studenter i praksis, 
10 min spart per student, 
timepris kr 537 gir årlig 
besparelse på kr 930 621 

Virkningen oppstår for 
praksisstedene i statlig, 
kommunal og privat sektor 

 
4 805 321 

Redusert tidsbruk på å 
finne fram til relevante 
kompetansehevingstiltak 
tilbudt av UH-sektor 

Antar at 200 virksomheter hver 
bruker 5 timer færre hver 

200 virksomheter, 5 timer, 
timepris kr 537 

Virkningen oppstår for 
virksomheter som ser etter 
kompetansehevingstiltak for 
egne ansatte 

 

Prissatte kostnadsvirkninger i andre statlige virksomheter 

Navn på virkning 
Beskriv virkningen, 
hvorfor/hvordan virkningen 
oppstår  

Vis grunnlaget for 
prissettingen 

Hvem oppstår virkningen 
for? 

Nåverdi i kroner 

Opplæring av 
ansatte 

Opplæring i digital arbeidsflyt for 
vurdering av studenter i praksis 

500 timer i 2022, 500 timer i 
2023, timepris kr 537 

Praksisveiledere, 
praksisadministratorer 

496 701 

 

Prissatte nyttevirkninger i kommuner, hos innbyggere og næringsliv 

Navn på virkning 
Beskriv virkningen, hvorfor/ 
hvordan virkningen oppstår  

Vis grunnlaget for 
prissettingen 

Hvem oppstår virkningen 
for? 

Nåverdi i kroner 

Redusert tidsbruk for 
OsloMet-studenter som 

Den digitale markedsplassen 
reduserer tidsbruk på å lete 

4300 OsloMet-studenter 
(bachelorstudenter som 

OsloMet-studenter 207 647 113 

                                                

1 Skill mellom ulike statlige virksomheter (en linje for hver i den grad det er mulig) 



 
 
 
 

leter etter internships 
etc. 

fram relevante 
internships/praksismuligheter 

ikke har praksis i 
utdanningen) leter etter 
internships, sparer 3 timer 
hver  

Redusert tidsbruk for 
OsloMet-studenter som 
orienterer seg om 
masteroppgave 

Den digitale markedsplassen 
reduserer tidsbruk på å lete 
fram aktuelle tema for 
masteroppgaver 

3755 studenter sparer 3 
timer hver 

OsloMet-studenter 

Redusert tidsbruk for 
OsloMet-studenter som 
orienterer seg om 
bacheloroppgave eller 
annen oppgave i 
samarbeid med 
arbeidslivet  

Den digitale markedsplassen 
reduserer tidsbruk på å lete 
fram relevante tema for 
oppgaver 

6000 studenter (halvparten 
av bachelor-studentene 
ved OsloMet) sparer 3 
timer hver 

OsloMet-studenter  

OsloMet-studenter 
sparer tid ved at de lett 
får tilgang til sin 
praksisvurderingsrapport  

Digital arbeidsflyt gjør det 
raskere å få tilgang til 
vurderingen av en selv i praksis 

13 000 studenter sparer 10 
min hver 

OsloMet-studenter  

Redusert tidsbruk for  
personer som  leter etter 
utdanningstilbud for 
livslang læring 

Den digitale markedsplassen 
reduserer tidsbruk på å lete 
fram relevante tilbud 

I 2018 tok 127 000 
videreutdanning på 
universitets- og 
høgskolenivå. Vi antar at 
minst det dobbelte antallet 
personer har orientert seg 
om relevante 
videreutdanninger. Ut fra 
dette anslår vi at 20 000 
personer leter etter 
videreutdanninger ved 
OsloMet og at de kan    
spare 3 timer hver ved å 
bruke portalen til å 
orientere seg om tilbud 

Personer primært med 
arbeidslivstilknytning som ser 
etter relevante 
kompetanseutviklingstilbud   



 
 
 
 

Redusert tidsbruk for 
private virksomheter 
som leter etter 
utdanningstilbud for 
livslang læring 

Den digitale markedsplassen 
reduserer tidsbruk på å lete 
fram relevante tilbud 

300 virksomheter sparer 5 
timer hver ved å bruke 
Arbeidslivsportalen, 
timepris kr 537 

Virksomheter som ser etter 
relevante 
kompetanseutviklingstilbud  
for medarbeidere i egen 
virksomhet 

 

Prissatte kostnadsvirkninger i kommuner, hos innbyggere og næringsliv 

Navn på virkning 
Beskriv virkningen, 
hvorfor/hvordan virkningen 
oppstår  

Vis grunnlaget for 
prissettingen 

Hvem oppstår virkningen 
for? 

Nåverdi i kroner 

Opplæring av 
ansatte 

Opplæring i digital arbeidsflyt for 
vurdering av studenter i praksis 

500 timer i 2022, 500 timer i 
2023, timepris kr 537 

Praksisveiledere, 
praksisadministratorer 

496 701 

 

 

Ikke-prissatte (kvalitative) virkninger (se tabell 9 i «Veileder for forenklet samfunnsøkonomisk analyse»). Oppgi gjerne tall som 

underbygger vurderingene. 

Navn på virkning Omfang Betydning Konsekvens 

Beskriv virkningen, 
hvorfor/hvordan virkningen 
oppstår og forutsetninger 
for dette 

Hvem oppstår 
nyttevirkningen for? 

      

Økt kvalitet i 
praksisvurderingen for  

stort stor ++++ 

Digital arbeidsflyt for vurdering 
av studenter i praksis gjør at 
manuelle trinn i håndteringen 
av vurderingsrapportene 
bortfaller. I tillegg til 
tidsbesparelsen oppnås bedre 
kvalitet når risikoen for å gjøre 
feilregistreringer bortfaller.  

Administrator ved     
praksisstedet 

Økt kvalitet i 
praksisvurderingen for 

middels stor ++++ 
Digital arbeidsflyt for vurdering 
av studenter i praksis gjør at 

Veileder ved 
praksisstedet 



 
 
 
 

veileder ved     
praksisstedet 

manuelle trinn i håndteringen 
av vurderingsrapportene 
bortfaller.  

Flere praksisplasser av 
god kvalitet 

middels middels ++ 

Flere tilgjengelige 
praksisplasser gjør det lettere 
for utdanningsinstitusjonene å 
takke nei til praksisplasser 
som ikke oppleves å være av 
tilstrekkelig høy kvalitet 

Primært studenter og 
utdanningsinstitusjoner 

Flere virksomheter får 
belyst problemstillinger 
gjennom studentoppgaver 

stort stor ++++ 

Kompetanseheving og læring i 
arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene får 
bedre innsikt i dagsaktuelle 
problemstillinger i arbeidslivet 

Studenter, arbeidslivet 
og 
utdanningsinstitusjonene 

Arbeidslivet kan få belyst 
problemstillinger gjennom 
å ha studenter i praksis 

stort stor ++++ 
Kompetanseheving og læring i 
arbeidslivet 

Arbeidslivet 

Økt samhandling mellom 
arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene 
gjennom studentpraksis 
og studentoppgaver 

stort stor ++++ 
Tetter kopling mellom 
utdanningsinstitusjoner, 
studenter og arbeidsliv 

Utdanningsinstitusjoner, 
studenter og arbeidsliv 

Arbeidslivet kan lettere 
finne fram til relevante 
kompetanseutviklingstiltak 
for sine ansatte gjennom 
Arbeidslivsportalen 

stort stor ++++ 
Mer relevante 
kompetansehevingstiltak for 
egne ansatte 

Arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene 

Studentene får økt tilgang 
på oppgaver av betydning 
for arbeidslivet 

stort stor ++++ 

Kompetanseheving og læring i 
arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene får 
bedre innsikt i dagsaktuelle 
problemstillinger i arbeidslivet 

Studenter, arbeidslivet 
og 
utdanningsinstitusjonene 



 
 
 
 

Studentene får en 
tilknytning til arbeidslivet 
som studenter gjennom 
oppgaver i og sammen 
med arbeidslivet 

stort stor ++++ 
Overgangen fra å være 
student til å være arbeidstaker 
blir enklere  

Studenter 

Studenter får 
arbeidserfaring gjennom 
praksis 

stort stor ++++ 
Overgangen fra å være 
student til å være arbeidstaker 
blir enklere  

Studenter 

Enkeltpersoner kan 
lettere finne fram til 
relevante 
kompetanseutviklingstiltak 
gjennom 
Arbeidslivsportalen 

stort stor ++++ 
Det blir enklere å finne ønsket 
kompetanseutviklingstiltak 

Personer som er på 
utkikk etter 
kompetansehevingstiltak 
som kan øke 
mulighetene deres på 
arbeidsmarkedet 

 

3. Beskrive usikkerhet knyttet til virkning 

Her skal det gjøres rede for usikkerheten knyttet til nytte- og kostnadsvirkningene kartlagt ovenfor. Både prissatte og ikke-prissatte virkninger 

skal vurderes. Se kapittel 4 i «Veileder for samfunnsøkonomisk analyse». 

 

Usikkerhet knyttet til interne virkninger i virksomheten 

Navn på virkning 
Gi en kort begrunnelse for vurdering av usikkerhet. Oppgi gjerne tall som 
underbygger vurderingene. 

Angi om usikkerheten 
knyttet til virkningen er 
lav, middels eller høy 

Antar tidsbesparelse på 
10 min/student når digital 
arbeidsflyt for vurdering 
av studenter i praksis er 
implementert 

Vi har estimert redusert tidsbruk til 10 min. per student. Dette er basert på 
erfaringstall. 

lav 

Økte inntekter som følge 
av større omfang av 
etter- og 
videreutdanninger 

Vi har lagt til grunn en økning av inntekter fra etter- og videreutdanninger på ca. 
10% basert på 2019-tall. Hvorvidt markedsplassen for fra etter- og 
videreutdanninger vil føre til at flere søker seg til etter- og videreutdanninger ved 
OsloMet er usikkert. Bedre oversikt over det nasjonale tilbudet av fra etter- og 

middels 



 
 
 
 

videreutdanninger kan like gjerne medføre at søkere velger andre 
utdanningsinstitusjoner. 

Økt kvalitet i 
praksisvurderingen for 
administrator ved     
utdanningsinstitusjonen 

Den kvalitative effekten for administrator ved utdanningsinstitusjonen av digital 
arbeidsflyt for vurdering av studenter i praksis er vi relativt sikre på at vi oppstå. 
Muligheten for feil vil reduseres. 

lav 

Økt kvalitet i 
praksisvurderingen for 
faglærer ved     
utdanningsinstitusjonen 

Også den kvalitative effekten for faglærer ved utdanningsinstitusjonen av digital 
arbeidsflyt for vurdering av studenter i praksis er vi relativt sikre på at vi oppstå. 
Muligheten for feil vil reduseres og faglærer vil ha umiddelbar tilgang på 
praksisvurderingene. 

lav 

Bedre ivaretakelse av 
studentens personvern 

God tilgangsstyring og oppfølging av tilgangsrutiner skal sørge for sikker 
håndtering av personopplysninger. 

lav 

Bedre omdømme for 
utdanningsinstitusjonene 

En rekke faktorer påvirker omdømmet, og ett tiltak alene er neppe utslagsgivende 
for omdømmet til en utdanningsinstitusjon. Vi mener likevel at produktene som 
skal utvikles i prosjektet vil  

middels 

Flere praksisplasser av 
god kvalitet 

Enklere og tydeligere prosesser for samhandling mellom praksissted og 
utdanningsinstitusjon gir mer tid til selve veiledningsoppgaven og læring også for 
praksisstedet. Dette kan gjøre det mer attraktivt å bli praksissted 

middels 

Økt samhandling mellom 
arbeidslivet og 
utdanningsinstitusjonene 
gjennom studentpraksis 
og studentoppgaver 

Flere arenaer for samhandling vil sannsynligvis øke interaksjonen mellom 
arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene.  

lav 

Utdanningsinstitusjonene 
kan lettere gjøre 
utdanninger kjent for 
arbeidslivet og 
enkeltpersoner 

Med Arbeidslivsportalen som inngangsport til ulike samhandlingsarenaer vil 
utdanningsinstitusjonene ha en god mulighet til å gjøre sine utdanninger kjent for 
arbeidslivet og for enkeltpersoner som har behov for å utvikle ny kompetanse i 
hele landet. 

lav 

 

 



 
 
 
 

Usikkerhet knyttet til øvrige virkninger 

Navn på virkning 
Gi en kort begrunnelse for vurdering av usikkerhet. Oppgi forutsetninger for å 
kunne realisere gevinstene. Oppgi gjerne tall som underbygger vurderingene 

Angi om usikkerheten 
knyttet til virkningen er 
lav, middels eller høy 

Redusert tidsbruk i 
forbindelse med 
vurdering av studenter i 
praksis 

Vi har estimert redusert tidsbruk til 10 min. per student. Dette er basert på 
erfaringstall. 

lav 

Redusert tidsbruk  for 
enkeltpersoner på å 
finne fram til relevante 
kompetansehevingstiltak 
tilbudt av UH-sektor 

Den digitale markedsplassen reduserer tidsbruk på å lete fram relevante tilbud. 
20 000 personer sparer 3 timer hver 

lav 

Redusert tidsbruk for 
OsloMet-studenter som 
leter etter internships 
etc. 

Den digitale markedsplassen reduserer tidsbruk på å lete fram relevante 
internships/praksismuligheter. 4300 studenter sparer 3 timer hver. 

middels 

Redusert tidsbruk for 
OsloMet-studenter som 
orienterer seg om 
masteroppgave 

Den digitale markedsplassen reduserer tidsbruk på å lete fram aktuelle tema for 
masteroppgaver. 3755 studenter sparer 3 timer hver 

middels 

Redusert tidsbruk for 
OsloMet-studenter som 
orienterer seg om 
bacheloroppgave eller 
annen oppgave i 
samarbeid med 
arbeidslivet  

Den digitale markedsplassen reduserer tidsbruk på å lete fram relevante tema for 
oppgaver. Vi antar at en andel av bachelorstudentene ved OsloMet på 6000 
studenter sparer 3 timer hver. Vi tror ikke at alle studentene vil søke etter oppgaver 
fra praksisfeltet.  

middels 

OsloMet-studenter 
sparer tid ved at de lett 
får tilgang til sin 
praksisvurderingsrapport  

Digital arbeidsflyt gjør det raskere å få tilgang til vurderingen av en selv i praksis. 
13 000 studenter sparer 10 min hver. 

lav 

Redusert tidsbruk for 
private virksomheter 

Den digitale markedsplassen reduserer tidsbruk på å lete fram relevante tilbud. 
10 000 personer sparer 2 timer hver 

middels 



 
 
 
 

som leter etter 
utdanningstilbud for 
livslang læring 

 

Samlet vurdering av usikkerhet i den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet (overfør til søknadsskjema). 

Gi en kort begrunnelse for vurdering av usikkerhet. Oppgi gjerne tall som underbygger 
vurderingene. 

Angi om usikkerheten 
knyttet til størrelsen på 
virkningen blir vurdert som 
lav, middels eller høy 

Estimatene vi har brukt er i stor grad basert på erfaringstall fra prosjektet «Digital arbeidslivsportal», tall fra 
kartleggingsprosjektet gjennomført høsten 2017 og tall fra andre prosjekter. Vi vurderer usikkerheten til å 
være lav/middels.  

Lav/middels 

 


