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Kostnadsreguleringsvarsel og forvaltningskostnader for 
Arbeidslivsportalen i 2021 

Bakgrunn 

I sak 47/19 om samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit ble Digitaliseringsstyret forelagt 
en oversikt over hvilke innbetalinger sektoren gjør til Unit:  

1. Prisvarsel 2020 - tjenester finansiert gjennom brukerbetaling fra sektoren.
2. Felles investeringsmidler - innbetaling fra sektoren til felles midler for samfinansiering av

porteføljen for digitalisering vedtatt i Digitaliseringsstyret.
3. Bidrag til enkeltstående initiativ som vedtas finansiert som fellestiltak.

Vedtak om finansiering av videre utvikling og forvaltning av Arbeidslivsportalen i 2019 er 
eksempel på et slikt enkeltstående initiativ.  

Denne saken gir en kort status på utvikling i saken. 

Vurdering 
Kostnadsreguleringsvarsel før prisvarsel for 2021 
Unit vil innen utgangen av april sende et kostnadsreguleringsvarsel for 2021. Varselet skal 
orientere om grunnlaget for endringer i kostnader for brukerfinansierte tjenester for 2021. Det 
er den generelle lønns- og prisveksten, hensyntatt avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt 
(ABE-kutt) og eventuell effekt på faste kostnader av valutakursendringer som vil være det 
generelle grunnlaget for endringer i pris for den enkelte tjeneste.  

Tiltak for å understøtte endret bruk av digitale løsninger for eksamen, undervisning, opptak og 
mer fleksible undervisningstilbud fremskyndet av koronasituasjonen kan medføre økte 
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kostnader. Slike kostnader vil kunne bli innarbeidet i prisvarsel for 2021 som sendes ut til 
høsten, men dette vil da være forankret i tjenestestyringen.  

Dette kostnadsreguleringsvarselet er mindre relevant for tjenester som har en variabel 
prismodell (for eksempel pris etter forbruk). Informasjon om slike tjenester sendes ut for hver 
avtale, og faktureres løpende til berørte virksomheter.  Dette kostnadsreguleringsvarselet 
hensyntar heller ikke endringer i pris som skyldes bruk av fordelingsnøkler eller etterkalkyler 
som påvirkes av forhold utenfor Units kontroll, for eksempel studenttall, eller priser fra 
eksterne leverandører.   

Varsel med pris pr. tjeneste 
Unit vil også høsten 2020 sende ut et kostnadsvarsel som angir faktisk pris for tjenestene for 
2021 (prisvarsel). Prisen beregnes med utgangspunkt i kostnads- og fordelingsmodell som 
avtalt for den enkelte tjeneste.  

Forvaltning av Arbeidslivsportalen  
Unit overtar forvaltningen av Arbeidslivsportalen (ALP) fra OsloMet Storbyuniversitetet i juni 
2020. Unit varsler at Arbeidslivsportalen vil bli en egen ny tjeneste med en kostnadsramme 
(budsjett) på 4,5 mill. kroner til forvaltning i 2021. Fordelingsnøkkelen for disse kostnadene ble 
vedtatt på digitaliseringsstyremøte 29, august 2019, se referatet fra møtets sak 32/19. 

Spørsmål som gjelder den enkelte tjeneste rettes til tjenesteansvarlig som angitt under 
www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020. På denne siden finnes mer informasjon som viser 
hvor vesentlig den generelle lønns- og prisveksten er for tjenesten. 

Felles investeringsmidler 
Videreføres i 2021 i tråd med vedtak i sak 47/19. 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 

Vedlegg 
Vedlegg 21A - Forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen Fase I 

https://unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/11/28.-29.08.2019_Referat_M%C3%B8te_i_Digitaliseringsstyret__.pdf
http://www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020
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