
Mandat: Utredning av tiltak for å bedre tilgangen til studielitteratur  

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet ber Norsk- lyd og 

blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell om å utrede mulige tiltak for å bedre 

tilgangen til studielitteratur for studenter som på grunn av en funksjonsnedsettelse, 

har vansker med å lese trykt tekst. I dag får studenter med en sterk synshemming 

tilrettelagt studielitteratur etter behov. Vi ber om at utredningen vurderer 

konsekvensene av å utvide tilbudet til å gjelde andre studenter som er omfattet av 

bestemmelsene i åndsverkloven §§ 17 og 17a.  

NLB og Universell organiserer arbeidet med utredningen og deler på de 

kostnadene som utredningen måtte medføre. Forum for universell utforming og 

tilrettelegging av studielitteratur brukes som referansegruppe.  

I utredningen ber vi om at følgende punkter belyses: 

- Tilrettelegging av studielitteratur - status  

o Beskrivelse av målgruppen  

o Dagens tilrettelegging  

o Juridisk grunnlag, forskjellen på produksjonsrett og lånerett 

o Arbeidsdeling mellom studenter, læresteder, NLB 

o Finansiering og bruk av ressurser 

o Vurdering av fordeler og ulemper ved dagens ordning, sett fra 

studentenes, NLBs og lærestedenes ståsted 

- Utviklingstrekk når det gjelder generelle tilbud til målgruppene 

- Utviklingstrekk når det gjelder studielitteratur, hvordan påvirker det behovet for 

tilrettelegging 

- Situasjonen i Sverige og Danmark 

- Mulige tiltak for å bedre tilgangen til studielitteratur: 

o Konsekvenser av å utvide tilgangen til å få produsert tilrettelagt litteratur, 

herunder: 

 hvilke nye målgrupper vil kunne omfattes 

 hvilke studietilbud vil en utvidet ordning kunne dekke 

 hvilken litteratur bør omfattes (bøker, kompendier, artikler, 

elektroniske læremidler m.m.) 



 kriterier og rutiner for å innlemme studenter i ordningen  

 hvilke tilretteleggingsformater som bør tilbys, og prosedyrer for å 

bestemme format 

 alternative finansieringsmodeller 

o  Alternativer til tilrettelegging  

o Vurdering av de ulike alternativene med tanke på økonomi og 

hensiktsmessighet  

- Anbefalt løsning og forutsetninger for gjennomføring 

 

Vi ber NLB og Universell levere en rapport innen 21. april 2017. 

 


