
06.03.19 Stavanger LiberalModerat-Liste 

Resolusjon – Bokpakker til alle studier  1 

På SiS sine hjemmesider reklameres det for «Én pakke – én pris - Ved semesterstart samler vi 2 

ditt pensum i én pakke, til én pris. Prisen er i tillegg rabattert, så dette er både enklere og 3 

billigere enn å kjøpe bøkene hver for seg.» Dette tilbudet synes vi er meget fordelaktig for 4 

studentenes økonomi, men det har blitt bemerket at dette tilbudet ikke gjelder for alle. Vi har 5 

fått tilbakemeldinger fra studenter som ikke får dette tilbudet, vi finner det derfor underlig at 6 

dette blir reklamert for.  7 

Vi i LiberalModerat vil derfor jobbe for at alle studenter, på tross av studieretning, skal få 8 

tilbudet om å kjøpe alt obligatorisk pensum i én bokpakke til redusert pris. Vi ønsker også å ta 9 

høyde for at studentene kan ha forskjellige fordypninger innad i det samme studiet, og at det 10 

derfor burde bli laget bokpakker deretter. Det burde ikke være et problem å lage en bokpakke 11 

tilegnet studenter med forskjellige studier.  12 

 13 

At mange studenter foretrekker å bruke e-bok er også noe vi ønsker å ta hensyn til. Vi vil gi 14 

muligheten for å kunne kjøpe bokpakker i form av e-bøker, enten om du ønsker alle digitalt, 15 

eller bare noen. Vi vil også argumentere for at SiS bok burde satse på mer bærekraftige 16 

løsninger i form av å kunne tilby et like bredt spekter av e-bøker som papirbøker.  17 

 18 

Det er klart at man sikkert kan få kjøpt e-bøker andre steder, og bøker generelt, men vi ønsker 19 

at studentenes første og beste valg skal være SiS bok. Dette er penger som senere vil komme 20 

studentene til gode, kontra kjøp av bøker hos andre aktører.  21 

 22 

Vi er klar over at man gjennom SiS bok får hver 5. bok gratis, men vi mener og ønsker at 23 

gjennom kjøp av en bokpakke vil studentene kunne spare mer, det er også mye mer effektivt. 24 

Vi ønsker at studentene kan ha muligheten til å gå og anskaffe alle semesterets bøker i løpet 25 

av den korte tiden av en 15 minutters pause.  26 

 27 

Vi i LiberalModerat ønsker derfor at arbeidsutvalget, ved hjelp av Universitet i Stavanger, SiS 28 

og Velferdstinget skal jobbe for at alle studenter, på tross av linje eller fordypning, skal få 29 

muligheten til å kjøpe bokpakker hos SiS-bok til redusert pris, samt få valget om man i denne 30 

pakken ønsker papirbøker eller e-bøker.  31 
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