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Stortingets finanskomité 

finans@stortinget.no  

Oslo, 15.05.20 

 

 

Forleggerforeningens innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 

 

Om Forleggerforeningen 

Forleggerforeningen er en interesseorganisasjon for forlag. Foreningen har nesten 100 medlemmer, 

som gir ut allmennlitteratur og læremidler i alle format for grunnskole, videregående skole og høyere 

utdanning.  

Forleggerforeningen kommenterer i dette svaret avsnittene i revidert nasjonalbudsjett om 

ekstrabevilgninger til innkjøp av læremidler (kap 226, post 21), norsk Kulturråd (kap 320) og språk-, 

litteratur- og bibliotekformål (kap 326 post 80).  

 

Til kap 226 post 21 – bevilgning av midler til innkjøp av læremidler 
 
Forleggerforeningen applauderer forslaget om å bevilge ekstra midler til innkjøp av digitale 
læremidler. Vi er samtidig sterkt bekymret over situasjonen i fylkeskommunene, hvor det ikke har blitt 
bevilget «formatnøytrale» midler til innkjøp av læremidler til de nye læreplanene som implementeres 
i høst (og i årene fremover).  
 
Forleggerforeningen setter pris på at det er foreslått bevilget ekstra midler til tilskudd til innkjøp av 

digitale læremidler (post 226, kap. 21). Dette er et viktig tiltak som vil bidra til at skoler i hele landet 

får styrket den digitale delen av undervisningen. Forleggerforeningen mener det er viktig at denne 

ordningen fortsetter i årene som kommer.  

Disse bevilgningene vil imidlertid ikke være tilstrekkelige når det skal kjøpes inn nye læremidler til de 

nye læreplanene som implementeres i høst og i årene fremover. 

Forleggerforeningen er særlig bekymret for situasjonen i de videregående skolene. Mens 

kommunene ble tilgodesett med 170 millioner «formatnøytrale» kroner til læremiddelinnkjøp i 

ordinært budsjett, har det ikke blitt bevilget en krone til fylkeskommunene. Vi har estimert et behov 

på 300 millioner kroner. 

Forleggerforeningen mener at regjeringen har lagt til grunn et feilaktig premiss om at finansieringen 

av nye læremidler til fagfornyelsen allerede er tatt høyde for i rammetilskuddet fylkeskommunene. 

Vi mener det er klart at kommunesektoren vil få betydelig høyere utgifter enn vanlig knyttet til 

læremiddelinnkjøp når de nye læreplanene skal implementeres i høst og i årene som kommer.  
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Vi ber om at komiteen sørger for at det er økonomisk handlingsrom i fylkeskommunene til innkjøp av 

nye læremidler når de nye læreplanene skal implementeres, slik at elevene får den opplæringen de 

har krav på. Midlene må gjerne få samme innretning som tilsvarende bevilgninger til kommunene.  

Til kap 320 og kap 326 post 80 – Norsk Kulturråd og språk-, litteratur- og bibliotekformål 

Forleggerforeningen er skuffet over at våre innspill til Kulturdepartementet ikke er tatt til følge i 

regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det er et behov for bevilgninger som kan ruste 

verdikjeden i bokbransjen til å klare seg gjennom krisen vi er inne i. Forlagsbransjens største 

utfordring er å beholde mangfold og bredde i bokutgivelsene.  

Forleggerforeningen vil foreslå følgende tre konkrete tiltak:  

- Det er behov for en øremerket bevilgning til Kulturrådet på 6 millioner kroner for å reversere 

vedtaket om at forlag får avkortet vederlaget ved innkjøp til de automatiske 

innkjøpsordningene i 2020. En avkortning er det motsatte av hva som trengs nå. 

- Innkjøpsordningene for sakprosa bør styrkes med 21,5 millioner kroner. Vi viser til innspill fra 

Norsk faglitterær- og oversetterforening (NFFO). 

- Det er behov for en bevilgning til lesefremmende tiltak på 10 millioner kroner. 

Situasjonen vi er inne i gir utfordringer og muligheter. Den største utfordringen for bokbransjen er å 

forhindre at aktørene i verdikjeden faller fra. For at lesere, forfattere, forlag og bokhandler ikke skal 

lide alvorlige og varige tap etter krisen, er det avgjørende at bokprosjekter utvikles og finner veien 

frem til leseren. Det er spesielt viktig at titler som er under utvikling og produksjon når leseren i år, 

og at utgivelser som planlegges for lansering 2021-2025 ikke legges på is. De to første tiltakene 

skissert over vil bidra til at planlagte utgivelser realiseres.  

I situasjonen vi er inne i ligger alt til rette for at det kan bli mer tid til boklesing i år. 

Forleggerforeningen mener at myndighetene og aktørene i bokbransjen nå sammen bør benytte 

anledningen til å gjennomføre flere lesestimulerende tiltak, hvor vi kan dra nytte av erfaringene fra 

Bokåret 2019. Vi foreslår at det bevilges 10 millioner kroner til formålet.  

 

Forleggerforeningen stiller seg til disposisjon 

Forleggerforeningen viser for øvrig til tidligere innsendte innspill til Kunnskapsdepartementet og 

Kulturdepartementet i forbindelse med arbeidet med revidert nasjonalbudsjett.  

Forleggerforeningen stiller seg til disposisjon om det er behov for mer informasjon.  

 

Med vennlig hilsen,  

 

Kristenn Einarsson 

Administrerende direktør 


