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LÆREBOKUTVALGET FOR HØYERE UTDANNING 
Kriterier og retningslinjer for tildeling av utgivelsesstøtte 

 
 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 
 

Lærebokutvalget for høyere utdanning (utvalget) er etablert for å gi nødvendige tilskudd til utgivelse av 
lærebøker som det er faglig behov for i norsk høyere utdanning, men som det av ulike grunner er begrenset 
kommersielt grunnlag for å produsere. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og tildelinger 
skjer i henhold til vedtak fattet av utvalget. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning (Diku) fungerer som utvalgets sekretariat, og håndterer søknadsmottak og effektuering av utvalgets 
vedtak.  
 

2 HVEM KAN SØKE? 
 

Alle registrerte norske forlag som ønsker å gi ut en lærebok som fyller de krav og kriterier som gjelder for 
ordningen kan søke om utgivelsesstøtte. Vennligst merk at forlag som velger å søke om utgivelsesstøtte er 
ansvarlig for å avklare alle relevante forhold med lærebokens forfatter(e). 

 
3 KRAV, KRITERIER OG PRIORITERINGER  

3.1  Krav til søknader 

For å bli tatt i betraktning, må søknader om utgivelsesstøtte møte følgende krav:  
 

▪ Læreboken som skal produseres må være på norsk (nynorsk eller bokmål) eller samisk. Lærebøker i 
fremmedspråk ment for et norsk publikum kan delvis være på det aktuelle språket. 

▪ Læreboken som skal produseres må være egnet til faglig bruk ved ett eller flere kurs ved én eller flere 
høyere utdanningsinstitusjoner (universitet eller høgskoler) som er akkreditert av NOKUT. 

▪ Søknaden må være innlevert i slikt format som er tilgjengeliggjort på nettsiden for ordningen. 
▪ Søknaden må gjelde utgivelseskostnader ved nyutgivelse eller revisjon av en norsk lærebok.  
▪ Vedlagt søknaden må det foreligge minimum to uavhengige konsulentuttalelser, i slikt format som er 

tilgjengeliggjort på nettsiden for ordningen. 
 

Vennligst merk at søknader som ikke oppfyller disse krav vil bli avvist. Det kan søkes om støtte for lærebøker som 
allerede er publisert, forutsatt at det er mindre enn 180 dager fra siste gjeldende søknadsfrist til dato da boken 
er registrert «i salg» i Mentor. Støtte innvilges ikke for kostnader knyttet til utgivelse av oversettelser av 
lærebøker fra fremmede språk.  

3.2  Kriterier for tildeling 

Søknader som oppfyller kravene ovenfor vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:  
 

▪ Behovet for læreboken (bokens antatte faglige relevans og kvalitet, som dokumentert ved søknaden og 
konsulentuttalelser)  

▪ Behovet for utgivelsesstøtte (vurdering av markedssituasjonen for boken, som grunngitt i søknaden) 
 
Vennligst merk at søknader knyttet til utgivelse av lærebøker på nynorsk og samisk, samt lærebøker på 
innføringsnivå, vil bli prioritert. Med innføringsnivå menes bachelorgradsnivå for alminnelige studiegrader, og 
innledende kurs som dekker de første 180 studiepoengene for profesjonsutdanningene.  
 
Alle tilskudd fastsettes skjønnsmessig av utvalget basert på de opplysninger som framkommer i søknaden og 
vedleggene, samt den interne konkurransen mellom søknadene og de prioriteringer som gjelder. 
 

4 HVORDAN GÅ FREM FOR Å SØKE? 
 

Alle søkere må benytte det elektroniske søknadsskjemaet som er utarbeidet til bruk i ordningen, jf. pkt. 3.1 
ovenfor. Dette søknadsskjema er tilgjengelig på nettsiden for ordningen.   
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Søknadene må være korrekt og fullstendig utfylt, og søkere oppfordres til å bruke god tid på sikre at søknadens 
oppfyllelse av kriteriene er godt forklart. Beregning av søknadsbeløp blir gjort etter en rekke kalkyler og det er 
viktig å lese hjelpetekstene til søknadsskjemaet nøye ved utfylling. For beregning av søknadsbeløp må læreboken 
plasseres innenfor en av følgende tre tekniske kategorier: 

▪ Kategori 1: Enkel tekst med eventuelle fotnoter på siden og enkle tabeller, illustrasjoner eller grafiske 
fremstillinger. 

▪ Kategori 2: Tekst med illustrasjonsgrad inntil 25 % av total satsflate. Teksten kan ha marginaler, fotnoter, 
sitater, tekst i ramme og mange illustrasjoner eller grafiske fremstillinger. 

▪ Kategori 3: Tekst med illustrasjonsgrad over 25 % av total satsflate. Matematisk sats eller annen ekstra 
vanskelig sats med mange og kompliserte illustrasjoner eller foto. 

Dersom lærebokutgivelsen/-revisjonen søknaden gjelder er en del av et større læremiddelprosjekt, bør søker 
kort redegjøre for dette i søknadsskjemaet. 

Ved hver søknad må det vedlegges minimum to konsulentuttalelser. Merk at disse må foreligge i slikt format som 
er tilgjengeliggjort på nettsiden for ordningen, jf. pkt. 3.1 ovenfor.  

Søkere oppfordres til å sikre at uttalelsene innhentes fra sentrale personer i det fagmiljøet læreboken sikter seg 
inn mot/skal anvendes i. Det oppfordres videre til at man så langt som mulig sikrer at konsulentene som bes 
uttale seg er uavhengige fra de faglige/innholdsmessige sider av lærebokutgivelsen, f.eks. ved at uttalelser 
innhentes fra et annet fagmiljø/institutt enn der hvor forfatteren(e) er tilsatt. Merk at uttalelser avgitt av 
(med)forfattere vil bli sett bort fra i vurderingen av søknadene.   

Så langt som mulig skal konsulentuttalelsene innhentes fra relevante fagpersoner ved to (eller flere) ulike 
institutt/fagmiljø.  Eventuelle utfordringer med hensyn til å sikre uavhengighet og involvering av to eller flere 
institutt/fagmiljø, begrunnes særskilt i søknaden.  

Søknaden (med alle vedlegg) må leveres elektronisk via søknadssystemet Espresso innen den oppgitte 
søknadsfristen. Korrigering av søknad og ettersendelse av vedlegg etter at søknadsfristen er gått ut, godtas ikke. 

De årlige søknadsfrister er hhv. 1. april og 1. oktober innen kl. 12:00. 

 
5 UTVALGETS VURDERING AV SØKNADER OG VEDTAK OM TILSKUDD 
 

Alle kvalifiserende søknader vil bli vurdert av Lærebokutvalget basert på de krav, kriterier og prioriteringer som 
fremgår ovenfor under pkt. 3. Tildeling skjer på bakgrunn av utvalgets rangering så langt de tilgjengelige midler 
rekker.  

Ved likt rangerte søknader kan utvalget søke sakkyndig hjelp for å avklare behovet for læreboken/tilskudd for å 
avgjøre hvilken søknad som skal motta støtte/mest støtte.  

Vedtaksbrev vil normalt sendes til søkerne innen tre uker etter utvalgets tildelingsmøter. Innvilgende vedtak vil 
være undergitt de standardiserte betingelsene som er fastsatt for ordningen, tilgjengelig på nettsiden for 
ordningen. Søknader som får avslag vil motta en kort begrunnelse for avslaget.  

 
6 UTBETALING, UTGIVELSE OG RAPPORTERING 
 

Utbetaling av innvilget utgivelsestilskudd skjer i to deler, hvorav den første er forskuddsvis og den andre er 
etterskuddsvis. Den forskuddsvise delen utbetales så snart som mulig etter at Diku har mottatt en signert og 
datert Produksjonsgaranti fra støttemottaker, i slikt format som er tilgjengeliggjort på nettsiden for ordningen.  
 
Den etterskuddsvise delen utbetales til dekning av faktisk pådratte utgivelseskostnader. Denne delen går til 
utbetaling så snart som mulig etter lærebokutgivelsen er ferdigstilt, og Diku har mottatt og godkjent 
Rapporteringsskjema fra støttemottaker, inngitt i slikt format som er tilgjengeliggjort på nettsiden for ordningen. 
 
Lærebøker som får utgivelsesstøtte skal utgis senest innen ett kalenderår etter at de forskuddsvise midlene er 
utbetalt fra Diku. På bokens kolofonside skal det oppgis at boken er «utgitt med støtte fra 

https://diku.no/programmer/laerebokutvalget-for-hoeyere-utdanning
https://diku.no/programmer/laerebokutvalget-for-hoeyere-utdanning
https://diku.no/programmer/laerebokutvalget-for-hoeyere-utdanning
https://diku.no/programmer/laerebokutvalget-for-hoeyere-utdanning
https://diku.no/programmer/laerebokutvalget-for-hoeyere-utdanning


 
 

Oppdatert 13.08.2019 
3 

Kunnskapsdepartementet ved Lærebokutvalget for høyere utdanning». All bruk av utgivelsesstøtte skal ellers 
skje i henhold til de standardiserte betingelsene som gjelder for tilskuddsvedtaket, jf. ovenfor pkt. 5.   

Ved forsinkelse må støttemottaker søke om utsatt leveringsfrist for å bevare retten til utgivelsesstøtten.  

*** 


