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Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers 
av utdanningsinstitusjoner  

 
Det vises til tidligere kontakt med Roar Olsen og Frode Arntsen om saken.  

 

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 inneholder bl.a. 

følgende tiltak:   

5.3.2  Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner  

Digitalisering gjør det mulig å ta ut potensialet for produksjon, deling, gjenfinning og gjenbruk av læringsressurser. 

En rekke norske institusjoner har utviklet og også tilgjengeliggjort ressurskilder både for egenprodusert digitalt 

innhold og innhold som er hentet fra andre kilder. En felles løsning for tilgang vil gjøre det mulig å forvalte 

læringsressurser sentralt for å stimulere til økt produksjon og deling av læringsressurser, samt gjøre åpne digitale 

læringsressurser for høyere utdanning tilgjengelige. Kunnskapsdepartementet vil be Diku og Unit om å utrede 

løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner.  

Ansvar for oppfølging: Diku, Unit og institusjonene  

 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til ovennevnte og vil be Unit i samarbeid med Diku og 

UH-institusjonene om å utrede nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på 

tvers av utdanningsinstitusjoner. Løsningen(e) må også være rettet inn mot etter- og 

videreutdanning. KD ser det som naturlig at Unit har ansvaret for å lede arbeidet.  

 

Det legges ikke opp til en omfattende utredning, men det er bl.a. viktig å se på 

opphavsrettslige problemstillinger og finansieringsmodell. Utredningen bør også vurdere 

muligheten for å utnytte løsninger på tvers av utdanningsnivåer. I den forbindelse bør det 

konfereres med Utdanningsdirektoratet. 

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i 

høyere utdanning og forskning 
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Frist for utredningsarbeidet settes til 1. mars 2019.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Petter Flåtten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jan Fredrik Schøyen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

Høgskolen i Innlandet 

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk 

Høgskolen i Østfold 

Høgskulen i Volda 

Høgskulen på Vestlandet 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Nord universitet 

Norges Handelshøyskole 

Norges idrettshøgskole 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Norges musikkhøgskole 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

OsloMet storbyuniversitetet 

Samisk høgskole 

Universitetet i Agder 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Sørøst-Norge 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

Utdanningsdirektoratet 
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