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Forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen Fase I 
 

Bakgrunn 
Ulike typer for praksis er en læringsform som blir aktuell i stadig flere utdanninger. Læringsformen har som mål 
å sikre arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Håndtering og gjennomføring av praksis har derimot mange 

utfordringer. Webapplikasjonen Arbeidslivsportalen skal bygge en bro for studentene fra studiene og over i 
arbeidslivet.   
   

Prosjektet Arbeidslivsportalen ble initiert av OsloMet og prosjektets eier er prorektor for utdanning 
ved OsloMet, Nina Waaler. Arbeidslivsportalen bygger på datasett som ligger i Felles studentsystem (FS), som 
utvikles og forvaltes av Unit. Unit er også ansvarlig for arkitektur, utvikling og sikkerhet i prosjektet og stiller 
både med en produkteier og utviklere i system- og utviklingsteamet.   

  
For første versjon av Arbeidslivsportalen (prosjektperioden) er hovedmålet å løse behov som gjelder 
informasjon og fordeling av praksisplasser. Sluttidspunktet for denne fasen er satt til juni 2020. Når første fase 

leveres har vi en arbeidslivsportal som kan benyttes av alle UH-institusjoner i sektoren som benytter Felles 
studentsystem og tilhørende praksissteder. Vi har fått en plattform og vi har fått en tjeneste til bruk for 
studenter, UH-institusjoner og praksissted.  
 

 

Kostnader med drift og forvaltning 

Unit vil overta forvaltnings- og driftsansvaret for Arbeidslivsportalen fase I i juni 2020. Portalen skal i løpet av 
året settes i produksjon hos de første institusjonene, samtidig som det skal arbeides med å tilby tjenesten til 

hele sektoren. For å kunne gjøre dette har Unit etablert et mottaksprosjekt for å bygge opp kompetanse internt 
om den nye løsningen, både teknisk og funksjonelt. Det vil etableres et team på fire personer (tre utviklere og 
en tjenesteansvarlig, alle på deltid) som vil stå for enkel videreutvikling, vedlikehold og drift av tjenesten.  
 

For 2020 dekkes kostnaden med etablering av mottaksprosjektet og forvaltning av en varslet økning i den 
ordinære FS-kontingenten. For 2021 og videre vil Arbeidslivsportalen etableres som en egen tjeneste med 
separat finansiering av drift og vedlikehold. I kostnadsreguleringsvarslet er dette budsjettert til 4.5 mill. kr per 

år, og spesifiseres slik: 
 

Tjenesteansvarlig (0.5 årsverk, 760 timer a 1.100 kr) 836.000 

Utviklere (2 årsverk, 3.000 timer a 1.100 kr) 3.300.000 

Drift av skyløsning 364.000 

 
4.5 millioner kr per år tilsvarer 13% av den totale investeringskostnaden. I den eksterne kvalitetssikringen av 
prosjektet Arbeidslivsportalen anslo PWC at kostnader for vedlikehold typisk vil ligge på 10 -20% av opprinnelig 

investeringskostnad.  
 
Arbeidslivsportalen driftes som en offentlig skyløsning. Selve driftskostnaden består av to deler: En fast kostnad 

ved etablering og forvaltning av driftsmiljøet, og en variabel kostnad basert på lagringsvolum og trafikk. Den 
variable kostnaden er høyst usikker, og vil være avhengig av størrelse og utrulling av løsningen. Det tas derfor 
høyde for at dette er et foreløpig estimat som kan endres etter hvert som vi får mer informasjon om faktisk 
bruk av løsningen for senere år.  



   

 

   

 

Videre utvikling av tjenesten 
Det foreligger planer for videre utvikling av Arbeidslivsportalen, bl.a. for å utvide tjenesten til å forbedre 
kommunikasjon og samhandling mellom studenter, næringsliv og institusjonene. I tillegg forventes det en 

rekke utviklingsforslag når løsningen tas i bruk av de første institusjonene. Prosjektet er i gang med å utarbeide 
søknader for finansiering av videre utvikling, blant annet tilskuddsmidler fra Diku men det kan også være 
aktuelt å be om finansiering fra felles investeringsmidler. Et eventuelt nytt utviklingsprosjekt bør gjøres i tett 
koordinering med forvaltningsteamet, og bør følge prinsipper moderne programvareutviklingsmetodikk, med 

bruk av tjenestedesign, kontinuerlig produktutvikling og DevOps. 

 

Fordeling av kostnader 

Fordelingsnøkkelen for kostnader med utvikling av Arbeidslivsportalen ble vedtatt på digitaliseringsstyremøtet 

29. august 2019. Modellen som legges til grunn er etter en fordeling 70/30, der 70  % beregnes etter antall 

registrerte studenter på profesjonsutdanningene innen lærer –og sykepleier, og 30 % beregnes etter totalt 

antall registrerte studenter. Tabellen nedenfor viser årlig forvaltnings- og driftsbeløp hvis samme prinsipp skal 

legges til grunn for beregningen. 

 

 
  

  

 


