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Statsbudsjettet 2022, kap. 275, post 21. Tildelingsbrev til Norsk lyd- og 
blindeskriftsbibliotek (NLB) om tiltak for bedre tilgang til studielitteratur 
 
Vi viser til at statsbudsjettet for 2022 på Kunnskapsdepartementets område ble vedtatt av 
Stortinget 21. desember 2022, jf. Innst. 12 S (2021–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) 
og Prop. 1 S (2021–2022). Der fremgår det at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og 
Høgskolen i Innlandet tildeles midler "for prøveprosjekt for betre tilgang til studielitteratur for 
studentar med funksjonsnedsetjingar som gir lesevanskar".  
 
Vi viser videre til søknad til Kulturdepartementet av 28. februar 2019, Kunnskaps-
departementets tildelingsbrev for 2020 sendt 19. desember 2019, deres søknad for 2021 i 
brev til Kulturdepartementet 28. februar 2020, rapport for 2020 mottatt 16. mars 2021 og 
møte 19. mars 2021 mellom Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Universell og 
NLB, tildelingsbrev for 2021 sendt 16. april 2021 og søknad om utvidelse av ordningen, 
mottatt 1. juni 2021.  
 
Vi viser også til NLBs søknad om å overføre midler fra 2021 til 2022, mottatt 26. oktober 
2021. Kunnskapsdepartementet antar at det ikke er behov for dette, gitt tilskuddet som 
tildeles for 2022. Dersom NLB mener det likevel er behov for overføring av midler, ber vi om 
en tilbakemelding på dette innen utgangen av februar 2022.  

  

1. Mål for tilskuddet 
 
Målet med tildelingen er at NLB skal videreføre tiltak 4.2.1 "Tiltak for bedre tilgang til 
studielitteratur" slik det fremkommer i deres budsjettsøknader for 2020 og 2021 til 
Kulturdepartementet, samt søknad om utvidelse av ordningen til Kunnskapsdepartementet. 
Prøveprosjektet skulle opprinnelig gjennomføres i 2020 og 2021. Med utgangspunkt i 
søknaden om utvidelse av ordningen mottatt 1. juni 2021 har Kunnskapsdepartementet 
kommet til at prosjektet videreføres også for 2022 på samme nivå som i 2020 og 2021. 
Samtidig vil vi informere om at det nå ikke er midler til en videre utbygging av ordningen.  
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Side 2 
 

Tiltaket innebærer å gjøre forsøk med full produksjonsrett til alle studenter i NLBs målgruppe 
på et avgrenset geografisk og/eller faglig område ved Høgskolen i Innlandet og andre 
aktuelle læresteder. Formålet med prøveprosjektet var å danne et grunnlag for å 
dokumentere behovet for tilrettelagt studielitteratur, samt for å kunne anbefale innretning og 
anslå kostnader knyttet til en eventuell utvidelse av dagens tilbud. Kunnskapsdepartementet 
mottok en grundig redegjørelse 1. juni 2021, og har fått et godt grunnlag for å foreta en slik 
vurdering. Det vil likevel være nyttig med et utvidet grunnlag som bygger på NLBs erfaringer 
fra flere institusjoner.  
 

2. Beløp og utbetaling  
 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 2 mill. kroner til Norsk lyd- og blindeskrifts-
bibliotek på kap. 275, post 21 for kostnader knyttet til arbeidet skissert under punkt 1.  
  
NLB gis fullmakt til å belaste kap. 275, post 21 med inntil 2 mill. kroner i 2022. 
 

3. Føringer for tilskuddet  
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2021–2021), Prop. 1 S (2021–2022) og 
av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet.  
 

4. Krav til rapportering  
 
NLB skal sende regnskap og rapportering om bruk av midlene til postmottak@kd.dep.no 
innen 15. mars 2023. Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og 
bekrefte at tilskuddet er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet. Rapporten 
bør også omfatte en vurdering av status på feltet.  
 

5. Kontroll  
 
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
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