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Kunnskapsdepartementet 
postmottak@kd.dep.no 
 
 
Innspill om støtte til utvikling av læremidler for høyere utdanning i krisesituasjonen 
 

Oslo, 14.04.20 

Forlagenes situasjon 

Krisen vi nå er inne i innebærer at studenters tilgang til læremidler er redusert; Campusbokhandlene 

har stengt eller redusert åpningstid, og bibliotekene er stengt. 

De akademiske forlagene opplever en betydelig usikkerhet om markedsutviklingen, og har måttet 

omstille drift som en konsekvens av covid-19-utbruddet.  

 

Bevilgningene til Lærebokutvalget for høyere utdanning må økes i 2020 og fremover 

Forleggerforeningen har tidligere spilt inn behov for en dobling av støtteordningen til 

Lærebokutvalget for høyere utdanning, som forvaltes av Diku. Lærebokutvalget for høyere utdanning 

(LBU) fordeler årlig i overkant av 5 mill. kr. til produksjon av bøker på nynorsk og generelt til 

lavopplagsbøker. Ordningen er av avgjørende betydning for de titlene som får støtte, men er svært 

underfinansiert, og støtter ikke digitale utgivelser, som er særlig viktig i dagens situasjon. Diku har for 

øvrig også meldt inn behovet for en betydelig styrking av LBU til Statsbudsjettet 2021.  

En styrking av denne ordningen er spesielt viktig i situasjonen vi er inne i nå, idet den sterkt vil bidra 

til at de akademiske forlagene kan gi ut kvalitetssikrede lærebøker og sikre bredden i norsk 

faglitteratur. En slik støtte vil stimulere markedet og komme studenter og læresteder til gode.  

Forleggerforeningen oppfordrer departementet til å sørge for en økning i bevilgningene til 

Lærebokutvalget i 2020 med 4,1 mill. kr, slik at den totale overføringen blir på 10 mill. kr. Økningen 

bør være permanent. Innenfor disse rammene bør man gi støtte til digitalisering av de titlene som 

kommer inn under ordningen i 2020, og de titlene som har fått støtte i tiden etter 2017. 

Søknadsbehandlingen kan gjøres i forbindelse med utvalgets møte høsten 2020.  

 

Det er behov for midler til trygg digitalisering av pensumlitteraturen 

Det er avgjørende at norskspråklig pensumlitteratur for høyere utdanning tilbys i digitalt format. 

Plattformen og leseapplikasjonen Allvit.no er spesialutviklet for norske studenter, den er universelt 

utformet og er sikker mot ulovlig deling og kopiering.  

I situasjonen vi nå er inne i er tilgang til digital pensumlitteratur vesentlig. De akademiske forlagene 

ønsker å intensivere digitaliseringen av pensumlitteraturen, og så raskt som mulig publisere de fleste 

nye og eldre pensumbøker i Allvit. Dette utgjør et omfattende og kostnadskrevende arbeid, som ikke 

kompenseres ved en utvidelse av markedsgrunnlaget.  

For at digitaliseringen ikke skal gå på bekostning av produksjonen av bredden i norsk faglitteratur, 

ber vi om at det bevilges et engangstilskudd på 10. mill. kr. for digitalisering i perioden. 
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Beløpet tilsvarer 5000 kr per tittel. Dette vil sikre tilgangen av digitale lærebøker på norsk til 

studentene under koronakrisen og i tiden som kommer, og vil samtidig bidra til at de akademiske 

forlagene kommer seg gjennom krisen.  

 

Forleggerforeningen mener 

- Bevilgningene til Lærebokutvalget bør økes med 4,1 mill. kr i inneværende år. Støtten bør fra 
og med neste år være på 10 mill. kr årlig.  
 

- Det bør bevilges et engangstilskudd på 10 mill. kr til digitalisering av akademiske titler for 
publisering på Allvit.no i inneværende år.  
 

Vi viser for øvrig til tidligere innsendte innspill i forbindelse med Statsbudsjettet 2021.  

 

Om Forleggerforeningen  
 
Forleggerforeningen er en interesseorganisasjon for norske forlag. Våre medlemmer står for 
anslagsvis 76 prosent av omsetningen fra salg av papirbaserte og digitale bøker og læremidler i 
Norge. Ser man på læremiddelmarkedet alene, står våre medlemmer for 90 prosent av omsetningen, 
hvorav cirka 20 prosent er fra salg av digitale produkter.  
 
Forleggerforeningen ønsker å være i dialog med departementet om de akademiske forlagenes 

situasjon i denne tiden. Vi stiller oss til disposisjon dersom det er spørsmål eller behov for ytterligere 

informasjon.  

 

 

Med vennlig hilsen,  

 

Kristenn Einarsson 

 


