
1 
 

 
 
 

 
Styresak 

 
 

 
 

 

Bakgrunn: 

Ettersom mengden informasjon øker, er tilgangen til medisinsk litteratur via Medisinsk 
bibliotek blitt utilstrekkelig i forhold til den forskning som i dag gjøres i Helse Stavanger 
HF. En rekke andre norske universitetssykehus har samarbeidsavtaler med universitets- 
bibliotek om bibliotektjenester.  En arbeidsgruppe med medlemmer fra UIS og SUS 
konkluderte høsten 2014 at en virksomhetsoverdragelse av bibliotekvirksomheten fra SUS 
til UIS med gjenkjøp av den samme tjenesten ville være den beste løsningen for å styrke 
denne virksomhet.  Denne avgjørelse er støttet av de biblioteksansatte. 
 
Virksomhetsoverdragelsen skal gi brukerne av faglige bibliotekstjenester ved SUS større 
utvalg og bredde samt like tjenester uansett lokasjon. Hensikten er videre at det vil kunne 
gis et mer oversiktlig tjenestetilbud, samt at det vil bli levert bedre bibliotektjenester, både 
digitalt og fysisk.  I tillegg legges det til grunn at det vil utløses synergieffekter gjennom et 
større bibliotekfaglig miljø som vil kunne minimalisere dobbeltarbeid, samt bedre 
bibliotekfaglig tilhørighet og utvikling for de ansatte.  
 
De tillitsvalgte har blitt involvert og informert gjennom hele prosessen. Drøftingsmøte har 
blitt avholdt i henhold til protokoll av 17. april 2015. 
 
Opprinnelig var hensikten å kjøpe bibliotekstjenesten tilbake som en ordinær leveranse 
med forbehold om at vederlaget ikke skulle overstige det gitte budsjett. Kjøp av biblioteks- 
tjenester utløser merverdiavgiftsplikt. Med bakgrunn i at nøytral merverdiavgift i helse- 
foretakene tidligst vil gjelde fra 1.1.2017, ville en slik løsning medføre at en stor del av 
budsjettmidlene til bibliotekdrift i det minste for en periode måtte nyttes til å betale 
merverdiavgift istedenfor til å nyttes i selve bibliotekdriften. Ved også å overføre disse 
midlene fra SUS’ basisramme til universitetet slik at ytelsen kan skje vederlagsfritt unngår 
en merverdiavgiftproblematikken. Universitetet stilte seg positive til dette, det samme 
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gjorde de respektive departement. Overføringen er medtatt for statsbudsjettet for 2016, jf. 
vedlagte utdrag fra statsbudsjettet:  

 
«Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet foreslår å overføre biblioteket frå 
Helse Stavanger HF til Universitetet i Stavanger. Departementet foreslår derfor å flytte 4,6 mill. 
kroner til kap. 260 post 50 mot ein tilsvarande reduksjon på kap. 732 post 73 under Helse og 
omsorgsdepartementet. 

 
Overdragelse av bibliotekvirksomhet ble besluttet i ledermøte den 22. september 2015. 
 
 
 

Forslag til vedtak:  

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. 
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