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Digitalt system for emneevaluering – felles anskaffelsesprosess 

Bakgrunn 
Det finnes flere løsninger for emneevaluering i norsk UH-sektor i dag. Løsningene som er i bruk 
medfører mye manuelt arbeid, er i liten grad integrert med LMS-ene eller andre systemer, og 
mangler til dels funksjonalitet. Det finnes flere gode løsninger for emneevaluering i markedet. 
Denne type løsninger griper inn i institusjonenes kvalitetssystemer og er ikke LMS-
funksjonalitet, men må gjerne kunne integreres med LMS-ene.  
 
Mange institusjoner ønsker en felles prosess for å anskaffe en digital løsning for 
emneevaluering. Dette er et modent grasrotinitiativ som støttes av prioriteringsrådet for 
undervisningsnære tjenester og av fagutvalget for utdanning. Unit vil derfor gjennomføre en 
felles anskaffelse i tråd med etablert praksis for fellesanskaffelser. 
 

Vurdering 
Flere institusjoner har piloter for emneevaluering fra større internasjonale leverandører og 
kommer til å anskaffe løsninger lokalt om det ikke blir en felles anskaffelsesprosess. Mange 
institusjoner ønsker derfor at det etableres et samarbeid om dette. I en undersøkelse om 
ønsker om tilleggsmoduler til Canvas, var dette det området flest institusjoner ville ta tak i. 
 
Det er flere grunner til at institusjonene ønsker at det gjøres en felles innkjøpsprosess:  
• Kostnadene til gjennomføring av innkjøpet vil være lavere  
• Oppnå bedre priser hos leverandører ved å være mange  
• Samarbeid om integrasjoner etter at løsning er anskaffet  
• Samarbeid om opplæring og god bruk av løsningene  
• Samarbeid om ROS 
• Samarbeid om leverandøroppfølging  
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Gjennomføring av prosess for felles anskaffelse 
I tråd med etablert praksis for fellesanskaffelser inviterer Unit sektoren til et 
innkjøpssamarbeid og en felles prosess for utarbeiding av kravspesifikasjon. Arbeidet vil ta 
utgangspunkt i overordnede krav som en arbeidsgruppe nedsatt gjennom sektorens Canvas-
samarbeid har laget allerede. Rammeverket for innkjøpsprosessen er klar fra Units side. 
Sektoren inviteres til deltakelse i to trinn, først en tentativ påmelding, så en bindende 
påmelding.    
 
Et felles innkjøp finansieres i tråd med etablert praksis for fellesanskaffelser, gjennom å 
fakturere deltakende institusjoner etter 70/30 modellen. (30% fastpris, 70% etter FTE). 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og stiller seg bak at prosjektet innlemmes i den 
nasjonale prosjektporteføljen.  
 
 


