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HØRINGSSVAR: NY FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN § 

10 FOR SAMARBEID VED OMSETNING AV BØKER  
 

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke Nærings- og fiskeridepartementet for muligheten til å 

komme med innspill til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10. Vi vil presisere innled-

ningsvis at NSO støtter ordningen med fastpris på fagbøker og støtter departementets forslag til 

forskrift, men vil kommentere noen konkrete punkter.   

Virkeområde 

Det er viktig for oss at virkeområdet for forskriften er fastsatt til å gjelde uavhengig av publise-

ringsformat. Vi støtter derfor opp under forslaget under § 1 Virkeområde hvor dette fastsettes og 

under definisjon av bøker i § 2 Definisjoner. Vi ønsker her også å poengtere at det er helt nød-

vendig at fagbøker inkluderes i forskriften for å gi utgivere av fagbøker forutsigbarhet i markedet 

og levedyktige kostnader.  

Fastprisens lengde 

Vi mener en riktig fastprisperiode for fagbøker er utgivelsesåret og påfølgende år. Utgivelsespe-

rioden for fagbøker er lang og lave opplag gjør at fagboka trenger lengre tid i markedet for å 

dekke inn produksjonskostnadene. Tid fra utgivelse til reell salsgperiode avhengier også av 

hvor raskt tittelen kommer inn på ressurs- eller pensumlister. Jo mer tid- og kostnadskrevende 

det er å få en utgivelse i produksjon og salg, jo viktigere blir forutsigbarheten fastprisen gir for at 

utgivelsesnivået skal opprettholdes. Med denne bakgrunnen ønsker vi at det også fastholdes at 

det ikke skal være mulighet for rabatt på fagbøker, da rabatt vil minske effekten av fastpris. 

Norsk som akademisk språk 

En videreføring av fastpris på fagbøker er et viktig både språk- og litteraturpolitisk virkemiddel. 

Det sikrer en aktiv fagbokproduksjon på norsk og bidrar dermed til språkbevaring og språkutvik-

ling. Det er høyst viktig å både styrke og utvikle norsk som akademisk fagspråk og fagtermino-

logi. Videre sikrer det også at små fagområder også får et godt og variert litteraturtilbud på 

norsk. 

Campusbokhandlerne 

Campusbokhandlerne er essensielle for å sikre studentenes tilgang på nødvendige bøker. De 

er store bidragsytere når det kommer til informasjon og veiledning i kjøp av pensumlitteratur. De 

er forpliktet til å tilby bøker forelesere setter opp på pensum og er i så måte tilbydere av faglitte-

ratur til både smale og brede fag. Campusbokhandlerne er allerede under stort press og kon-

kurranse og er dermed avhengig av en viss regulering. NSO mener fastpris på fagbøker sikrer 

at bokhandlerne har muligheten til å tilby nødvendige fagbøker på bakgrunn av faglig kvalitet, 

aktualitet og relevans og begrenses av økonomiske ressurser.  

Fastpris og bokpriser 

Det er stilt spørsmål ved hvor vidt fastpris vil føre til høyere pris for sluttkunden. I følge en teore-

tisk modell forklart av forskere ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole vil ikke fast-

pris eliminere konkurransen men i stor grad flytte den fra bokhandel til forlagsnivå.1 Vi mener 

derfor fastpris ikke hemmer konkurransen i bokbransjen. 

                                              
1
 Se forklaringen av modellen ved Øystein Foros (Norges Handleshøyskole), Erling J. Hjelmeng (Universi-

tetet i Oslo) og Hans Jarle Kind (Norges Handelshøyskole) i Fastpris på bøker, i Samfunnsøkonomen nr 
4 2014 http://samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnsokonomen-nr-4-2014/?view=xml&id=samf-4-14-
b-526.  
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