
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 

 

  

  

 

 

 

Deltakelse i medieklyngen Media City Bergen  

 
 
Bakgrunn 
 
Institutt for informasjons- og medievitenskap utreder i samarbeid med SV-fakultetet og 

universitetet sentralt etableringen av en medieklynge i Bergen; Media City Bergen. Klyngen 

involverer mediebedriftene TV 2, NRK, BT, Vizrt, og Bergensavisen. Medieklyngen vil gi 

muligheter for å koble mediemiljø, teknologimiljø og utdannings- og forskningsmiljø i et nært 

faglig samarbeid. Ambisjonen er å skape et miljø for praktisk medieutdanning og praksisnær 

forskning som er unikt i Norge og internasjonalt. Institutt for informasjons og medievitenskap 

vil være det sentrale akademiske miljøet i klyngen. 

Fakultetsstyret er gitt muntlige orienteringer i arbeidet med denne saken. Saken er også 

beskrevet i sak 82/12 og 51/13 til fakultetsstyret. I universitetsstyret er saken omtalt som en 

del av UiB’s planer for 2013, sak4b/12, og som egen sak for universitetsstyret, sak 7/13. I 

saken framhever universitetsledelsen: 

«Etableringen av en medieklynge i Bergen vil bidra til å fornye undervisning og forskning i 

samspill med omverden og styrke universitetet. En medieklynge i Bergen kan bli et godt 

eksempel på hvordan universitetet ivaretar forpliktelser og styrker innsatsen som partner i et 

kunnskapsintensivt kultur-, samfunns- og næringsliv.»   

Universitetsstyret ga universitetsledelsen fullmakt til å sluttføre forhandlingene om en 

leieavtale knyttet til instituttets deltakelse i medieklyngen. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap har vært involvert i utredningsarbeidet omkring 

klyngen siden starten av arbeidet i 2011. I 2012 nedsatte instituttrådet en arbeidsgruppe som 

fikk i oppdrag å utrede ressursbehov for instituttets engasjement i en medieklynge. 

Arbeidsgruppen har levert rapporter til instituttrådet med forslag for de tre praktisk-orienterte 

studieprogrammene, samt å opprette et 2-årig produksjonsorientert masterprogram. 

Instituttrådet behandlet instituttets deltakelse i klyngen i møte 21.10.13, sak 13. Instituttrådet 

sluttet seg til planene for instituttets deltakelse i Media City Bergen.  

I denne saken gis fakultetsstyret en status for prosessen som grunnlag for beslutninger om  

deltakelse i klyngen.  
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Medieklyngen skal utvikles gjennom samarbeid om kunnskapsutvikling, studietilbud, 

forskningsprosjekter, teknologi og innovasjon, og felles lokalisering.  For Institutt for 

informasjons- og medievitenskap innebærer satsingen muligheter til å utvikle et meget 

attraktivt studietilbud innen instituttets praktisk rettede fagområder. Digitalisering har fremmet 

teknologisk og innholdsmessig konvergens på feltet, og det pågår betydelige endringer i 

medienes produksjonsmåter og rammevilkår. Ny kompetanse og kunnskap er sterkt 

etterspurt og krever også nytenkning om medieutdanningene.  

 

Institutt for informasjons- og medievitenskap har en faglig innretning mot grenseflatene 

mellom teori og praksis. Innen informasjonsvitenskap er ny teknologi helt sentralt for 

undervisning og forskning for eksempel på områder som datasystemer og HCI (human 

computer interaction). Medievitenskap er også opptatt av medievirksomhetenes 

rammebetingelser, for eksempel hvordan medieteknologiske endringer endrer rammevilkår 

for medieproduksjon og mediebruk. Denne vekslingen mellom teori og praksis, hvor 

kunnskap om praksis generer nye forskningsspørsmål, ligger bak instituttets mangeårige 

satsning på praktisk-orienterte studier.  

Tung informasjons- og medievitenskapelig kompetanse, samt tilgang til bedriftenes teknologi 

og kunnskap gir instituttet særlige forutsetninger for å etablere fremtidsrettede studier med 

høy arbeidslivsrelevans. Instituttet ønsker å opprette tre helt nye studietilbud på 

bachelornivå; innen multimediejournalistikk, mediedesign, og tv-produksjon. Tidligere 

studietilbud på feltet vil bli lagt ned. I tillegg vil det bli opprettet ett nytt mastergradstilbud 

innen praktisk rettet medieutdanning.  Planene er å etablere Nordens beste medieutdanning 

og forskningsmiljø i front av den medieteknologiske utviklingen.   

Klyngesamarbeidet gir også muligheter for å utvikle et sterkt forskningsmiljø i den 

medieteknologiske og informasjonsteknologiske fronten. For instituttet vil det gi muligheter 

for forskningssatsing på en rekke felt både innen informasjonsteknologi og innen 

medieforskning. En rivende teknologiutvikling utfordrer mediebransjen på en rekke områder. 

Det er behov for forskning som gir kunnskap om transformasjonsprosessene som pågår i 

næringen. Instituttet ønsker å etablere ulike typer praksisnær forskning, på medieteknologi, 

produksjon og formidling. I dette miljøet vil slik forskning ikke bare drives av forskerne, men 

også av studentene. Å legge forholdene til rette for studentaktiv forskning vil være en viktig 

oppgave. Samtidig vil vi kunne være en arena for utveksling av kunnskap og erfaringer 

mellom konkurrerende medier og akademia.  

Instituttledelsens vurdering er at engasjementet i medieklyngen vil kunne gi gode 

rammevilkår både for å realisere de faglige ambisjonene for de praktisk-orienterte 

studieprogrammene, og for å skape et attraktivt og fremtidsrettet fagmiljø for studier av digital 

medieproduksjon i grenseflaten mellom medie- og informasjonsvitenskap. Nye fasiliteter som 

forskninglab og observasjonsstudio, med lokal og fagnær IT-støtte, vil gi bedre rammevilkår 

for informasjonsvitenskapelig undervisning og forskning. 

Samarbeidet i klyngen gir også grunnlag for styrket ekstern finansiering av forskning på 

området. Det arbeides for tiden med søknad om midler til et senter for forskningsdrevet 

innovasjon, SFI, der instituttets forskningsmiljø vil samarbeide med bedriftene om et flerårig 

prosjekt for forskning og innovasjon. Senteret, som har arbeidstittelen Journalistic Innovation 

and Design Lab, skal gjennom samarbeid mellom forskere fra instituttet, nasjonale og 
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internasjonale forskningspartnere, og bransjepartnerne, gi ny kunnskap om og utvikle 

løsninger innenfor særlig fire områder: Journalistiske genre og fortellemåter; grensesnitt og 

plattformer; arbeidsmåter i redaksjoner; forretningsmodeller for nettjournalistikk.  

Prosjektskisse er levert til Norges forskningsråd i oktober og endelig søknadsfrist er i februar 

2014. Dersom senteret oppnår finansiering vil det etableres i løpet av 2015. Forskningsrådet 

finansierer 50 % av senterets totale budsjettramme, oppad begrenset til kr 12 mill. per år. 

Bedriftspartnerne i senteret vil finansiere 25 % og universitetet som vertsinstitusjon vil bidra 

med 25 % av senterets samlede finansiering.   

Universitetet har også nylig besluttet å utrede en ny læringslab i tilknytning til universitetets 

digitale satsing, DigUiB. Læringslaben vil også organiseres som del av Media City Bergen og 

det skal videre utredes muligheter for samarbeid mellom DigUiB, medieaktørene og Institutt 

for informasjons og medievitenskap.  

Medieklyngen planlegger i tillegg egne visningsarealer og læringssenter som vil bidra til 

instituttets og universitetets formidling av forskning og faglig aktivitet.   

 

Lokaler og ressurser 

Som en viktig del av arbeidet med Media City Bergen er det utredet et byggeprosjekt for å 

samle medieaktørene, arealer til et greenhouse for nyetablerte virksomheter og for deler av 

Institutt for informasjon- og medievitenskap. Visjonen for prosjektet er: 

- Koble ulike mediemiljøer, teknologimiljøer, utdannings- og forskningsmiljøer 

- Øke samhandling, utvikle kollektiv kompetanse og skape nye prosjekter 

- Legge til rette for nyskaping, innovasjon og kunnskapsutvikling i grensesnittet mellom 

aktørene og kompetanseområdene.  

 

Fire utbyggere konkurrerte om prosjektet som resulterte i at Entra Eiendom ble valgt som 

utbygger. Lokaliseringen blir i Lars Hillesgate i tidligere lokaler til Den Norske Bank. 

Universitetsstyret har i sak 7/13 gitt universitetsledelsen anledning til å inngå leieavtaler for 

Institutt for informasjon og medievitenskap sin aktivitet i klyngen, og det er reservert 

ytterligere arealer for annen aktivitet ved UiB.  

Arealutredningen er nå i sluttfasen og det legges opp til signering av leieavtale i 

oktober/november 2013. For Institutt for informasjons- og medievitenskap utgjør arealene 

om lag 2000 kvm. Det er de praktisk orienterte studietilbudene og deler av den praksisnære 

forskningen som vil bli lokalisert i klyngen. I arealene inngår kontorer til vitenskapelig 

ansatte, rekrutteringsstillinger, moderne læringslaboratorier og forskningslaboratorier og 

undervisningsrom. Studentarbeidsplasser vil inngå som del av klyngens fellesarealer med 

arbeidsstasjoner og tilrettelagte plasser for studenter og ansatte. Dette vil også skape gode 

møteplasser mellom studentene, forskerne og ansatte i virksomhetene.  

Ved flytting av instituttets praktisk orienterte fag vil SV-fakultetet samtidig frigjøre om lag 

1000 kvm i 0-te etasje i Lauritz Meltzers hus og Stein Rokkans hus som i dag benyttes som 

studiofasiliteter og øvingslaboratorier. Halvparten av arealene i klyngen vil dekke en planlagt 

ekspansjon for instituttet, og halvparten vil dekke funksjoner som i dag er plassert i Lauritz 
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Meltzers hus og Stein Rokkans hus. Husleien for lokalene vil inngå i universitetets samlede 

modell for internhusleie og gi en netto arealøkning for fakultetet på om lag 1000 kvm. Det 

legges opp til en leieavtale med universitetet som strekker seg over 15 år. Bygget skal stå 

ferdig for innflytting våren 2017. 

Samarbeidet i Media City Bergen vil gi universitetet og fagmiljøene tilgang til bransjens 

nyeste teknologi. TV 2 etablerer også et eget studio som universitetet og instituttet kan leie. 

Dette vil sikre instituttet tilgang til infrastruktur som er nødvendig for å tilby et attraktivt 

utdanningstilbud. Universitetets studiofasiliteter er utdatert, og det er ikke mulig å ivareta den 

nødvendige oppdateringen av utstyr og teknologi. Videreutvikling av de teknologiorienterte 

studiene i samspill med bedriftene vil bidra til høy arbeidslivsrelevans og sikre tilgang til 

bedriftenes høyteknologi og kompetanse. Dette gir grunnlag for utvikling av et nytt og 

sterkere studietilbud. 

 

De nye studietilbudene vil være tungt basert på den fremste teknologien på feltet, og vil være 

undervisningsintensive fag. Nye studietilbud vil derfor forutsette nye fullfinansierte 

studieplasser i de høye finansieringskategoriene fra Kunnskapsdepartementet. Det 

planlegges å opprette tre nye bachelortilbud, og hvert av studiene kan dimensjoneres for 20 

plasser. To tilbud vil være i finansieringskategori A og et studietilbud i kategori i D. I tillegg 

kommer mastergradstilbud i nye medier på 20 studieplasser i kategori A. Studiene kan 

etableres fra 2017 når lokalene for klyngen er ferdigstilt.  

 

Det er finansiering av nye studieplasser som gjennom basisinntekter og resultatinntekter vil 

gi finansielt grunnlag for instituttets satsing i medieklyngen. Nye fullfinansierte studieplasser i 

høy kategori vil dekke stillingsressurser, lokaler og infrastruktur. Det kan være behov for 

omstillingsressurser for å sikre at bemanning og infrastruktur er på plass til opprettelsen av 

studiene.  Satsingen gir som nevnt også nye muligheter for eksternt finansiert 

forskningsaktivitet, og det forutsettes og at deler av forskningsaktiviteten i klyngen er eksternt 

finansiert.  

 

Utredningen av konkrete ressursbehov i form av personell og utstyr vil fortsette i et nært 

samarbeid mellom instituttet, fakultetet og universitetet sentralt. Universitetsledelsen har gitt 

tilslutning til arbeidet for å oppnå fullfinansierte studietilbud til satsingen. Medieklyngen er 

også framhevet i universitetets innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning, sak 65/13 til universitetsstyret. Videre beslutninger om etablering av studietilbud 

og ressursmessige spørsmål vil bli lagt fram for fakultetsstyret i forbindelse med 

budsjettbehandling, og behandling av studieprogrammer og opptaksrammer.  

 

Sammenslåingen av Institutt for informasjonsvitenskap og Institutt for medievitenskap til ett 

institutt har vært en betydelig strategisk satsing ved SV-fakultetet de senere årene. En rekke 

forskningsprosjekter, doktorgrader og studietilbud er utviklet i samspillet mellom de to 

disiplinene på instituttet. Medieklyngen gir instituttet muligheter for nyutvikling av studietilbud 

og forskningsprosjekter som trekker inn kompetanse fra begge fagene og styrker fakultetets 

strategiske satsing innen kommunikasjon, informasjon og kultur. Instituttets deltakelse i 

medieklyngen gir også interessante muligheter for styrket tverrfaglig samarbeid med andre 

institutter på fakultetet. Forskning omkring informasjon og kommunikasjon er etterspurt av 
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andre fagdisipliner, og Institutt for informasjons- og medievitenskap inngår i stadig nye 

samarbeidsprosjekter med de øvrige instituttene. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet gir tilslutning til planene om Institutt for 

informasjons- og medievitenskap sin deltakelse i medieklyngen Media City Bergen slik de er 

beskrevet i saken. Styret gir tilslutning til at universitetet inngår leieavtaler med Entra 

Eiendom for Institutt for informasjons- og medievitenskap sin utdannings- og 

forskningsaktivitet knyttet til medieklyngen.   
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