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Sterkt behov for bokbransjetiltak nå! 

Vi viser til tidligere innspill om tiltak. Situasjonen i forlagsbransjen er at det planlegges omfattende 
permitteringer, utgivelser flyttes på og kanselleres og planlagte utgivelser skrinlegges. Mange forlag 
får snarlige likviditetsproblemer, nå handler det om å tilpasse seg til å overleve på kort sikt. Faren er 
at alle ikke klarer det.  
Omsetningen går radikalt ned, salg til forhandler er i ferd med å bli halvert og det forventes at det 
kan bli verre etter som volumet av boksalg i fysisk bokhandel fortsetter å synke. Om det blir noe 
økning i netthandel og digitale bøker, vil ikke dette være i nærheten av å kompensere omsetning og 
inntjening som tapes av øvrig salg.  
I tillegg til de generelle tiltakene som er innført, har bransjen behov for stimulering, vårt forslag er å 
lage en «Kulturrådspakke» som vil stimulere til at man kan fortsette med å utvikle og lansere nye 
titler. Dette vil stimulere bokproduksjonen, bedre forfatterøkonomien og gjøre flere titler 
tilgjengelige i bibliotekene. 
I denne pakken bør inngå: 

•          Reversere avkortningen av betaling til forlagene i innkjøpsordningene i 2020, i tillegg øke 

tilskudd til forfatter og forlag med 15%.   

• Øke rammene for tilskudd til selektive ordninger slik at flere titler kan kjøpes inn eller støttes.               

For at innkjøpsordningene skal bli et mest mulig effektivt bransjetiltak, bør de løftes til at minst to 

tredjedeler av de påmeldte bøkene blir kjøpt inn, altså en innkjøpsandel på 65 %. (Se brev av 21.3 fra 

NFFO og Forleggerforeningen).  

• La forlag som ønsker å bruke ordningen med godkjenning, bruke den i 2020. Dette gir mindre               

risiko, særlig for små forlag. Dette vil stimulere dem til å gi ut flere titler de håper og tror kan bli 

omfattet av innkjøpsordningen. 

 • Gjennomføre planlagt innkjøp av e-boklisenser som er i ferd med å gå ut av innkjøps-       

ordningen. Dette vil primært gi en bredere tilgang til e-bøker for leserne, men bedrer også               

forfatter- og forlagsøkonomien. 

• Sette av midler til prosjektstøtteordninger som står i fare for å skrinlegges. 

 Vi vil presisere at dette er et forslag til strakstiltak med virkning i år. Et varsel om slike økninger nå 

være en oppmuntring: Det bedrer forfatterøkonomien til dem som har bøker ute i år, den vil være et 

positivt signal til forlagene om ikke å redusere antall utgivelser, og bibliotekene vil få videreført e-

boklisenser, flere sakprosa og oversatte bøker. 

Med vennlig hilsen 

Kristenn Einarsson 
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