
 

 1  

Saksdokument 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og forskning 

Til  Digitaliseringsstyret    
Dato 29.08.2019    
Saksnummer 35/19    
Saksarkivnr. 19/00141    

Sakstype O-sak Råd til Unit sin myndighetsrolle X  
     

  Styring av tjenesteutvikling     

     
Saksansvarlig Ann Elisabeth Wedø    
Saksbehandler Arve Olaussen    
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Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet (KD) viste til Digitaliseringsstrategien mht. behovet for å utrede 
løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. KD ba derfor Unit i 
samarbeid med Diku og UH-institusjonene om å utrede nasjonale løsninger for tilgang til åpne 
læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner (internasjonalt omtalt som et LOR,  
Learning Object Repository). 
 
Arbeidet ble gjennomført i regi av en prosjektgruppe med deltakere fra Unit og Diku samt en 
referansegruppe med bred deltakelse fra UH-sektoren. Krav til løsningen ble etablert i tett 
samspill med referansegruppen og en testgruppe med deltakere fra sektoren prøvde ut noen 
utvalgte løsninger. Unit var også i dialog med Udir med hensyn til mulig samordning på tvers av 
utdanningsnivåene.  
 
Rapporten ble oversendt KD 13. juni. 
 

Vurdering 
Rapporten vektlegger meget tydelig at det handler om mye mer enn å implementere en valgt 
teknisk løsning. Forutsetninger for at en nasjonal løsning skal bli en suksess, er at løsningen 
brukes av de fleste institusjonene og av flest mulig lærere og studenter på hver enkelt 
institusjon. For å få til dette, anses følgende suksessfaktorer å være viktige: 

• Tilrettelegging for god delingskultur (antas å være krevende og ta lang tid å utvikle) 

• Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger 

• Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt 

element 
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Det eksisterer få egnede løsninger på markedet og det var i hovedsak fire løsningsalternativer 
som ble vurderte. Canvas Commons ble ansett å være særlig interessant siden dette inngår 
fritt i den allerede etablerte løsningen hos 70% av institusjonene i sektoren. De institusjonene 
som ikke bruker den kommersielle utgaven av Canvas kan imidlertid ikke gis tilgang til dette 
LORet og leverandøren vil ikke forplikte seg på å gjøre løsningen mer åpen.  
 
Valget av løsning for et nasjonalt LOR, ble på dette grunnlaget ansett å stå mellom DLR levert 
av Unit og en Open Source-løsning kalt openEQUELLA. Arbeidsgruppen foreslo at en nasjonal 
løsning bør bygge videre på DLR, særlig fordi løsningen kan dra nytte av en samordning med 
Nasjonalt vitenarkiv1. 
 
Det anslåtte finansieringsbehovet er todelt:  

• For å videreutvikle DLR i tråd med kravene i rapporten og legge til rette for å forvalte 

den tekniske tjenesten, et det anslått et behov for sentral finansiering (fra 

Kunnskapsdepartementet) på 2 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. 

• For å støtte innføringen på sentralt prosjektnivå og legge til rette for lokale 

innføringsprosjekter, er det anslått et behov for sentral finansiering (fra 

Kunnskapsdepartementet) på 3 mill. kr første år og 2 mill. kr påfølgende år. Den 

enkelte institusjon forventes å dekke kostnadene til de lokale innføringsprosjektene. 

Samlet finansieringsbehov er 5 mill. kr første år og 4 mill. kr påfølgende år. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg 

• Sak 35 – Vedlegg 35A - Rapport LOR-utredning 

                                                           
 
 
Unit: Nasjonalt vitenarkiv (https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-vitenarkiv) 


