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Bakgrunn 
Vi viser til tidligere innsendt brev hvor vi redegjør for forlagenes innsats i forbindelse med 
koronautbruddet. Forlagene befinner seg i en svært krevende situasjon med vesentlig 
omsetningssvikt. Deres evne til å komme seg gjennom denne krisen forutsetter at kommuner og 
fylkeskommuner har økonomisk evne og vilje til å ruste opp læremidlene gjennom 2020 og i årene 
etter.  
 
Fagfornyelsen må gjennomføres som planlagt 
Enkelte har tatt til orde for at Fagfornyelsen må utsettes som følge av krisesituasjonen vi er inne i. En 
utsettelse vil være fatal for læremiddelbransjen.  
 
Etter flere år med kraftig nedgang i markedsvolumet for læremidler, har forlagene forutsatt en 
tydelig og helt nødvendig vekst i 2020. Det er lagt ned store investeringer over flere år (mange 
hundretalls millioner kroner), både i teknologi og i arbeidskraft, for at de nye læremidlene skal være 
klare til i høst. Med en utsettelse til 2021 vil forlagene pådra seg nok et år med fallende inntekter, 
etter alt å dømme enda større i omfang enn de har hatt de siste årene.  
  
Dette vil ha dramatiske konsekvenser for forlagenes lønnsomhet. For flere vil en utsettelse av 
Fagfornyelsen være kritisk for videre drift, også blant de største leverandørene. Konkurser og 
nedstenginger er sannsynlig. I alle tilfeller vil en utsettelse ha konsekvenser for arbeidsplasser og 
dermed videre utvikling av læremidler til de trinnene som ikke implementeres først. Dette gjelder 
ikke minst nå som Koronakrisen utfordrer andre områder av bransjen. 
  
Med mindre en utsettelse av Fagfornyelsen blir kraftig kompensert for, risikerer vi altså at det neste 
år vil være et sterkt redusert læremiddeltilbud fordi tilbydere faller fra eller ikke har ressurser til å 
gjennomføre prosjektene for trinnene som implementeres til slutt.  
 
Forleggerforeningen vil sterkt oppfordre Kunnskapsdepartementet til å gjennomføre 
implementeringen av Fagfornyelsen som planlagt.  
 
Finansieringen må sikres 
 
Grunnskolen  
Det er gledelig å se at de 170 millioner kroner som ble bevilget til formålet i ordinært budsjett 2020 
nå blir øremerket og innrettet som en automatisk tilskuddsordning med rapporteringsplikt. Vi er også 
glade for at innkjøpsordningen i den teknologiske skolesekken er økt til 60 millioner kroner. I en 
normalsituasjon ville dette rekke langt for å dekke kommunenes ekstrakostnader i forbindelse med 
kjøp av læremidler til Fagfornyelsen i 2020.  
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I et normalår uten reform bruker kommunene i snitt omtrent 650 millioner på innkjøp av læremidler. 
I år skal Fagfornyelsen implementeres, og kommunenes kostnader til innkjøp av læremidler vil være 
vesentlig høyere. Dersom 2020 hadde forløpt uten den krisen vi nå er inne i, ville beløpet antakelig 
være opp mot 950 millioner kroner. Med dagens kommuneøkonomi er vi bekymret for at midlene 
som allerede er bevilget (og øremerket) ikke vil være tilstrekkelig for å kompensere kommunene for 
denne utgiften.  
 
Forleggerforeningen mener derfor at det bør bevilges ytterligere 300 millioner kroner i øremerkede 
midler til innkjøp av læremidler til Fagfornyelsen til kommunene i 2020. Innretningen bør være lik 
innretningen på ordningen for «tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til 
fagfornyelsen høsten 2020» som ble etablert 2. april i år. 
 
Videregående skole 
Vi har tidligere oppfordret departementet til å ettergå premisset om at merkostnader knyttet til 
innkjøp av læremidler er dekket inn i fylkeskommunenes ordinære finansiering.  
 
I et normalår uten reform bruker kommunene i snitt omtrent 395 millioner på innkjøp av læremidler.  
Vi mener det er klart at fylkeskommunene vil få betydelig høyere utgifter enn vanlig knyttet til 
læremiddelinnkjøp i årene hvor Fagfornyelsen skal implementeres. Vi har tidligere uttrykt bekymring 
for at finansieringssituasjonen blir ytterligere usikker med overgangen til de nye fylkeskommunene.  
 
Krisesituasjonen vi nå er inne i setter dette i et annet lys. Kommunesektoren lider under et vesentlig 
inntektstap knyttet til koronautbruddet, og det er åpenbart at det ikke er tilstrekkelig å undersøke 
om fylkeskommunene har tilstrekkelig med midler i ordinære budsjetter. Det blir nødvendig med 
utstrakt øremerking av midler til innkjøp av læremidler.  
 
Forleggerforeningen mener at det bør bevilges minimum 300 millioner kroner i øremerkede midler til 
innkjøp av læremidler til Fagfornyelsen til kommunene i 2020. Innretningen bør være lik innretningen 
på ordningen for «tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen 
høsten 2020» som ble etablert tidligere denne uken.  
 
Oppsummering 
Forleggerforeningen mener:  

- Fagfornyelsen må ikke utsettes.  
- Det må bevilges betydelige midler til innkjøp av læremidler både til grunnskolen og 

videregående skole. Midlene må øremerkes.  
  
 
Forleggerforeningen stiller gjerne dersom departementet ønsker å drøfte disse eller andre tiltak, 
eller om det er behov for mer informasjon.  
 
 
Med vennlig hilsen,  

 
Kristenn Einarsson 
Adminstrerende direktør 


