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 Utredning av muligheten for å etablere nasjonal universitetsavis 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Prospekt for nasjonal universitetsavis (vedlegg 2) 
• Styresak 44/11 om rammer for På Høyden 

 
Saken gjelder: 
 
Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) inviterte i 2017 til dialog om etablering av en 
nasjonal universitetsavis. Universitetsledelsen responderte positivt på å utrede et mulig 
grunnlag for etablering av nasjonal avis med UiB som medeier. Universitetsstyret inviteres i 
på dette stadiet i prosessen å drøfte åpent vurderinger av ulike modeller for universitetsavis. 
En overordnet premiss må uansett være å ivareta kravene til en fri og uavhengig presse og 
med minst like stor redaksjonell kapasitet i Bergen som i dag. 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 29/18 12.04.2018 2018/4165 
 
 
Bakgrunn  
Våren 2017 ble Universitetet i Bergen kontaktet av Høgskolen i Oslo og Akershus (nå 
OsloMet) og sammen med universitetene i Stavanger, Tromsø, Oslo, NMBU, NTNU, 
høgskolene i Volda og på Vestlandet, samt forskningsinstituttet NIFU invitert til et 
orienteringsmøte for å drøfte mulighet for å etablere en nasjonal avis for sektoren 
med utgangspunkt i Khrono (se vedlegg). Utgangspunktet for initiativet var at Styret 
ved HiOA behandlet initiativet til en ny avis på sitt møte den 9. mai 2017 og fattet 
følgende vedtak: 
 

- Styret gir rektor fullmakt til å forhandle med andre aktører med tilknytning til universitets- og 
høgskolesektoren med sikte på at de kan bli deleiere i nettavisen Khrono, og hvilken 
organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for å regulere et delt eierskap. 

 
- Styret understreker at hensikten med å dele eierskapet med andre aktører er at avisen skal 
kunne utvikles videre som en viktig og riksdekkende publikasjon for universitets- og 
høgskolesektoren. 

  
- Styret forutsetter at aktuelle medeiere at de forplikter seg på å videreføre den redaksjonelle 
uavhengigheten avisen har i dag. 
 
- Styret forutsetter også at Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt skal være en betydelig eier i 
en eventuell ny eierkonstellasjon. 

 
Universitets- og høgskoleavisen Khrono er eid av OsloMet og er en uavhengig 
riksdekkende nyhetsavis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. 
5 år etter etableringen har avisen gradvis utviklet seg til å bli den ledende arenaen for 
nyhetsdekning og debatt for hele sektoren.  
 
Avisen skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie 
pressens idealer. Khrono er redigert etter Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom-
plakat og Lov om redaksjonell fridom. Avisen er medlem i Fagpressen. Khronos 
målgruppe er: 
• Alle ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren 
• Alle andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt 
 
Selv om avisen er en nisjeavis skal den også ha allmenn interesse. På startpunktet 
for prosessen med en nasjonal universitetsavis hadde Khrono hatt 512 000 brukere 
siste år, halvparten av disse utenfor kjerneområdet Oslo og Akershus. Oppdaterte tall 
fra for Khrono fra april 2018 viser vel 640 000 brukere siste år. 
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Etter orienteringsmøte for interessenter i sektoren 7. juni 2017 der et prospekt for en 
nasjonal avis ble presentert (se vedlegg) responderte UiB positivt på muligheten for å utrede 
etablering av en nasjonal universitetsavis. Universitetsledelsen la følgende vurderinger til 
grunn for å utrede en slik modell: 

- Et ønske om å utrede muligheten for å etablere en nasjonal avis for universitets- og 
høgskolesektoren som bidrar til økt synlighet, meningsutveksling og debatt for ulike 
sider av virksomheten ved universiteter og høgskoler innenfor forskning, utdanning 
og formidling 
 

- En premiss om at en nasjonal avis fortsatt skal ha en formålsparagraf som sikrer 
avisen en fri og uavhengig stilling   
 

- En premiss om at det i en nasjonal løsning skal være minst like mye ressurser til fri 
og uavhengig journalistikk i Bergen som i dag 
 

- En ambisjon at en nasjonal avis har organisering og ressurser til å dekke vår sektor 
også med et redaksjonelt perspektiv utenfor hovedstaden og med et tyngdepunkt i 
Bergen 
 

- En forventning om at UiB skal ha en eierposisjon som minst garanterer negativt 
flertall i en ny avis 
 

- Erfaringene med sampublisering mellom blant annet På Høyden og Khrono som viser 
at det allerede er et tett samarbeid mellom flere av universitetsavisene i Norge og en 
konvergens i innhold. 

 
 
På Høyden sin funksjon 
På Høyden var inntil 2011 en internavis som en del av den daværende 
Formidlingsavdelingen ved UiB. I styresak 44/11 vedtok universitetsstyret På 
Høydens nåværende redaksjonelle og organisatoriske plattform med en egen 
formålsparagraf: 

«På Høyden skal vere ei avis for Universitetet i Bergen (UiB), der 
hovudmålgruppa er tilsette ved UiB. Den redaksjonelle verksemda skal vere 
forankra i UiB sine grunnleggande verdiar slik dei er nedfelte i Universitets- og 
høgskulelova og i strategien til UiB. På Høyden skal bidra til å synleggjere 
ulike sider ved verksemda til universitetet innanfor undervisning, forsking og 
formidling, samt fremje meiningsutveksling og fri debatt. På Høyden skal søkje 
eit journalistisk perspektiv i tråd med ideala til den frie pressa.» 

 
Styrets vedtak i sak 44/11 oppsummerte rammene for På Høyden: 

1. Universitetsstyret vedtar at På Høyden kan drives etter redaktørplakaten 
2. Universitetsstyret vedtar formålsparagraf for På Høyden som gjengitt over 
3. Universitetsstyret vil delegere utgiveransvaret til et eget styre for På Høyden. 

Styret oppnevnes av Universitetsstyret 
4. Styret for På Høyden gis som mandat for å se til at avisen drives i tråd med 

formålsparagraf og ansatt ansvarlig redaktør 
5. Det utarbeides en plan for omlegging av På Høyden i tråd med opplegget i 

saksforelegget 
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6. Stillingen som redaktør lyses ut med en fungeringsperiode på 3 år, etter 
nevnte kontraktsforslag og så snart som mulig 

 
På Høyden har siden 2011 produsert fri og uavhengig journalistikk om Universitetet i 
Bergen og andre saker som gjelder universitetet, og lagt til rette for fri debatt. 
Målgruppen har vært ansatte ved universitetet og andre som er interesserte i det som 
skjer på UiB. På Høyden hadde 250 000 brukere siste år.  
 
Universitetsledelsen har som en del av denne prosessen hatt to møter med 
styreleder Jan Heiret i På Høyden der han er blitt orientert om dialog med OsloMet 
om utredning av en nasjonal avis. Styreleder er også gitt anledning til å orientere de 
ansatte i På Høyden om prosessen. 
 
 
Forhandlinger med OsloMet 
UiB ved rektor Dag Rune Olsen nedsatte et forhandlingsutvalg som fikk fullmakt til å 
forhandle fram forslag til rammene for en mulig avtale med OsloMet om en nasjonal 
universitetsavis. En overordnet premiss var at en nasjonal avis fortsatt skal ivareta kravene til 
en fri og uavhengig presse slik det i dag er lagt til rette for i Khrono og På Høyden gjennom 
formålsparagraf og redaktørplakat.  
 
Utvalget har kommet til enighet med OsloMet om følgende foreløpige rammeverk for en 
eventuell avtale: 

- UiB og OsloMet sine eierandeler skal være 50/50 ved etablering av ny avis. Andre 
institusjoner kan inviteres inn i samarbeidet, men likevel slik at de to 
moderinstitusjonene beholder minst negativt flertall hver for seg. 
 

- Eierskapet foreslås organiseres etter modell av et samarbeidstiltak etter lov om 
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven § 12-4). (se eks.: 
http://www.bott-samarbeidet.no/udir-bott/om/mandat/) 

 
- Avisen skal ha en nasjonal orientering, men balansert med hensyn til at lokalisering 

av redaksjonen skal være todelt, med like store redaksjoner i både Oslo og Bergen. 
Det skal også være driftsmidler i budsjettet til reiseaktivitet for redaksjonen.    

 
- Det skal etableres et styre for avisen. Det forutsettes at hele styret må oppnevnes på 

nytt. Styrets oppnevningsperiode følger åremålsperioden for redaktør. 
 

- Redaktørstilling lyses normalt ut som en åremålsstilling for inntil to perioder. 
Redaktøren får det samlede personalansvar for redaksjonen. 

 
- Eierene bør tilstrebe å dele posisjonene som redaktør og styreleder mellom seg slik 

at én posisjon er forankret i Bergen og én posisjon er forankret i Oslo.  
- Det forutsettes at partnerne går inn med like store budsjett. Khrono hadde i 2017 et 

budsjett på 4,45 millioner kroner finansiert av Oslo Met. På Høyden har tilsvarende et 
budsjett på 2,94 millioner kroner (som i denne modellen økes til Khrono sitt nivå og vil 
gi flere journaliststillinger i Bergen enn i dag). Totalbudsjettet til den nye avisen blir da 
9 millioner kroner. 

 
- Khrono videreføres som navn på avisen 

http://www.bott-samarbeidet.no/udir-bott/om/mandat/
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- Avtaler om sampublisering med andre universitetsaviser avvikles 

 
- Ingen ansatte skal miste rettighet til stillinger ved moderinstitusjonene som følge av 

etableringen av en ny redaksjon 
 

- Endelig avtale skal inneholde en exit-mulighet for partene etter nærmere angitte 
kriterier 

 
Universitetsdirektørens kommentarer 
Universitetene har et særlig samfunnsansvar for å legge til rette for fri meningsutveksling og 
debatt. Dette blir også understreket i universitetets strategi som fremhever at vi skal ha et 
sterkt og levende universitetsdemokrati preget av raushet, åpenhet, mangfold og dialog og 
der det skal legges til rette for en åpen og kritisk diskusjon av hele vår virksomhet. 
 
Disse prinsippene er like viktig i både dekning av saker som handler om Universitetet i 
Bergen spesielt og vår sektor mer generelt. På Høyden har siden 2011 lagt til rette for fri 
meningsutveksling og debatt ved UiB og har i tråd med formålsparagrafen særlig hatt våre 
egne studenter og ansatte som målgruppe. Samtidig har avisen i den senere tid, gjennom 
aktivt sampublisering med Khrono og andre universitetsaviser, fått en mindre tydelig profil 
som en rendyrket avis for UiB. 
 
Initiativet om en nasjonal universitetsavis gir UiB en unik mulighet til å ta en førende rolle i å 
etablere en bredere nasjonal arena for meningsutveksling og debatt i universitets- og 
høgskolesektoren, men samtidig sikre en tydelig redaksjonell forankring og oppmerksomhet i 
Bergen.  
 
Hvis UiB velger å gå inn i en nasjonal avis vil det bety at På Høyden i sin nåværende form 
avvikles, men likevel slik at de ansattes rettigheter som fast ansatte ved UiB ivaretas.  
 
Parallelt med etableringen av en eventuell nasjonal avis blir det i så fall også kritisk viktig at 
UiB legger ressurser i å utvikle en tydelig kanal for internkommunikasjon og informasjon som 
ivaretar både ansatte og studenter. En slik arena må også legge til rette for åpen og kritisk 
debatt som ivaretar det lokale universitetsdemokratiet ved Universitetet i Bergen. 
 
Både dagens modell og en eventuell modell med nasjonal universitetsavis og styrket 
internkommunikasjon har fordeler og ulemper når hensyn til lokale og nasjonale perspektiv 
skal ivaretas. Universitetsledelsen ønsker derfor på dette stadiet i prosessen å drøfte åpent 
med universitetsstyret vurderinger av de ulike modellene. En overordnet premiss må uansett 
være å ivareta kravene til en fri og uavhengig presse slik det i dag er lagt til rette for i På 
Høyden og Khrono gjennom formålsparagraf og redaktørplakat. 
 
Hvis styret ønsker å gå videre i prosessen med å etablere en nasjonal universitetsavis vil 
universitetsledelsen komme tilbake et forslag til en fremforhandlet avtaletekst til styremøtet 
31.5. Tilsvarende vil en slik avtale bli forelagt styret ved OsloMet for endelig godkjenning. 
ved OsloMet for endelig godkjenning. 
  
 



Prospekt – 6. juni 2017

 

Invitasjon til medeierskap 
Khronos strategi er å styrke seg til å bli en enda sterkere nasjonal sektoravis for alle som er 
interessert i høyere utdanning og forskning, og styret ved HiOA har gitt sitt samtykke til at 
andre interesserte kan inviteres inn som medeiere. 

 
Nettavisen Khrono er en 
uavhengig riksdekkende 
nyhetsavis for alle som er 
interessert i høyere utdanning og 
forskning. Avisen ble etablert i 
2013, og er i dag eid av 
Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA). 

HiOA har nå gleden av å invitere 
eventuelle interesserte til et 
uforpliktende og åpent 
informasjonsmøte torsdag 22. 
juni kl 12.00 i Pilestredet 46 i 
Oslo (rom 301.  

På de neste sidene beskriver vi 
kort nettavisen Khrono og 
planene framover.  
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Med vennlig hilsen  
Curt Rice 
Rektor 

Formålsparagraf og redaksjonelle plattform 
Khrono er Høgskolen i Oslo og Akershus sin avis for alle som er interessert i høyere utdanning og 
forskning. 

Avisen skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie pressens 
idealer. Nettavisen er en uavhengig nettpublikasjon, redigert etter Redaktørplakaten, pressens 
Vær Varsom-plakat og Lov om redaksjonell fridom. Avisen er medlem i Fagpressen. 

Nettavisen skal ha en redaksjonell profil som spesialforum for stoff og debatt fra HiOA og 
universitets- og høgskolesektoren.  

Dette søkes etterlevd ved å: 
- stimulere til meningsutveksling og faglig debatt 
- dekke HiOAs virksomhet og relaterte temaer og belyse mangfoldet av aktiviteter og miljøer 

ved høgskolen 
- dekke universitets- og høgskolesektorens virksomhet og relaterte temaer lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt 

Khronos målgruppe er: 
- Alle ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren 
- Alle andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt 
- Selv om avisen skal være et spesialforum skal den også ha allmenn interesse. 

Khronos form 
Nettavisen skal strekke seg etter en journalistikk som skal treffe den høyt utdannede målgruppen 
til avisen og studenter under utdanning. 

Avisen skal baseres på etterrettelig, seriøs og kritisk journalistikk. Avisen skal bygge tillit og 
troverdighet i høgskole- og universitetsmiljøene. Khrono skal være nyttig og underholdende for 
målgruppen, også modig og gjerne kontroversiell. Saklighets- og vesentlighetsprinsippet skal ligge 
til grunn. Det er et mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten, samt å bli sitert av andre medier. 
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Hvem er Khrono i dag? 
Khronos styre (2017-2019) 
Anne Lise Fimreite (styreleder), Steen Steensen, Asbjørn Bartnes, Irene Halvorsen, Rune Røsten, 
Sunniva Myrene Braaten (til 30.06.17). Varamedlemmer: Morten Reksten, Kari Kjenndalen, Anne 
Christel Johnsgaard, Helene Kongerud (til 30.06.17).  

Redaksjonen per 1. juni 2017 
 

 

 

 

 

Redaktør er Tove Lie      Produsent Eva Tønnessen 

 

 

 

  

 

Journalist Hege Larsen      Journalist Anne Lindholm (per 1 sept) 

I tillegg har avisen til enhver tid en studentredaksjon som består av 5-10 studenter fra ulike 
studieretninger og utdanningsinstitusjoner. Besøksadresse er Høgskolen i Oslo og Akershus, 
Pilestredet 42, Oslo. 
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Khronos innhold i tall 
Khrono produserer nyhetsartikler 
og reportasjer under egne faner 
som Campus, Samfunn og 
Karriere. I tillegg har avisen 
nettopp lansert en ny seksjon med 
debatt (Meninger), der kronikker 
og debattinnlegg blir publisert. 
Innsendte kronikker og innlegg har 
hatt en sterk økning det siste året.  

Khrono har etablert egne 
samlesider med alt publisert stoff 
om strukturreformen og 
kvalitetsmeldingen1. 

Avisen har også et eget 
nyhetsbrev som man kan 
abonnere på (ca 3.800 får dette 
fem dager i uken). Khrono har om 
lag 5.800 følgere på Facebook og 
2.500 følgere på Twitter. Khronos 
utvikling når det gjelder lesertall 
har mangedoblet seg på kort tid.  

Avisen har vokst betydelig også 
andre deler av landet enn Oslo og 
Akershus.  

                                            
1 https://khrono.no/sections/struktur og https://khrono.no/sections/kvalitet  
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Khronos økonomi i dag 
Khrono er 100 prosent finansiert gjennom et tilskudd fra HiOA. Tilskuddet har økt gradvis etter 
hvert som avisen har utviklet seg. Under er regnskap og budsjett for 2015 og 2016. Tilskuddet for 
2017 er økt til 4,45 millioner kroner.  

Regnskap og budsjett 2015: 

 

Regnskap og budsjett 2016: 
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Kort om planene framover 
Khronos strategi de siste årene har vært å etablere seg som en nasjonal sektoravis. Khronos 
redaktør har formulert dette slik:  

- Vi ønsker å bli en ny meningsbærende avis. Det Dagens Næringsliv er for næringslivet, det 
Klassekampen er for venstresida og det Nationen er for landbruk/distrikt - skal Khrono være 
for akademia 

- Den nasjonale og riksdekkende Khrono skal løfte akademia høyere opp i 
samfunnsdebatten, synliggjøre universiteters, høgskolers og andre uh-institusjoners rolle og 
samtidig være en arena for debatt om, i og med sektoren.  

- Khrono ønsker å være stedet hvor makthavere og andre interesserte går for å holde seg 
oppdatert på nyheter, aktualitet og debatt i og om høyere utdanning.  

Selv om HiOA har økt sitt tilskudd til avisen betydelig de 
siste årene, vil det være behov for større budsjetter 
framover. HiOA har også stilt med lokaler og en del 
administrative tjenester som utføres for avisen, siden den 
enn så lenge har vært en del av HiOAs organisasjon. Ved 
etablering av Khrono som et selvstendig rettssubjekt, med 
flere eiere, vil HiOA måtte ta seg betalt for husleie og 
andre tjenester. HiOA ser det imidlertid som naturlig at 
høgskolens bidrag opprettholdes på samme nivå som i 
dag, slik at all ny finansiering fra nye eiere innebærer et 
reelt bidrag til den satsingen avisen ønsker. 

Følgende utgiftsposter vil inngå når Khrono etableres som et selvstendig rettssubjekt:  

- Husleie 
- Administrative kostnader, må forventes å øke noe brutto (evt. ansette en adm.sekr, kjøp av 

tjenester til lønn/regnskap/revisjon)  
- Kontorkostnader/husleie til HiOA 
- Reisekostnader, må forventes å øke 
- Lønnskostnader til redaksjon og ledelse, må forventes å øke 
- Datautstyr til ansatte 
- Mobiltelefoner til ansatte 
- Eventuelle lokalkontor 
- Utviklingskostnader (til videreutviklinga av avisa/ tekniske løsninger, markedsføring). 

 
Et budsjett for 2018 vil måtte utarbeides etter at vi har fått avklart spørsmålet om flere eiere og 
tilskudd fra disse. 
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Alternative organisasjonsformer 
Ledelsen ved HiOA har vurdert, og drøftet med styret og ledelsen i Khrono, ulike 
organisasjonsformer et framtidig delt eierskap kan ha. Det vil uansett organisasjonsform være en 
non-profit virksomhet, som ikke skal ha som formål å generere overskudd. Hensikten med Khrono 
står gjengitt i dagens formålsparagraf. De mest relevante alternativene ser ut til å være 1) å danne 
en forening med medlemskap som eierform, eller 2) å danne et aksjeselskap med aksjonærer.  

Omdanning til forening 
Et alternativ er å danne en forening. Denne organisasjonsformen brukes ofte av ideelle 
organisasjoner som ikke har krav om økonomisk verdiskaping. Modellen er også brukt av 
forskning.no og Store norske leksikon (snl.no), som er godt kjent for institusjonene i UH-sektoren.  

Forening må registreres i Brønnøysund, men det er ikke nødvendig å skyte inn aksjekapital. 
Foreninger eies av sine medlemmer. Som oftest styres medlemsorganisasjoner slik at hvert 
medlem har en stemme. Det kan selvsagt reguleres på en annen måte.  

Det må uansett utformes vedtekter for en slik forening, som regulerer eierskap og andre viktige 
forhold. 

Omdanning til AS 
Dette er kanskje den ryddigste organisasjonsformen for å regulere delt eierskap mellom flere 
aktører. Organisasjonsformen og styring av selskapet er nøye regulert gjennom en egen lov 
(Aksjeloven). I tillegg til vedtekter er det vanlig at aksjeselskaper med flere eiere inngår en 
aksjonæravtale. En slik avtale inneholder gjerne også bestemmelser om kjøp og salg av aksjer.  

Det er dermed den modellen som tydeliggjør ansvarsforholdene best. Selskapets daglige leder og 
styret har ansvaret for selskapets daglige drift. Som eier tar man en mer begrenset formell risiko 
enn i andre organisasjonsformer. I AS er det tydelig at det er styret som ansetter og avsetter daglig 
leder, mens eierne kun skal forholde seg til styret.  

Omdanning til AS krever at eierne bidrar med en aksjekapital (minimum 30.000, men beløpet bør 
nok være noe høyere i dette tilfellet). Et aksjeselskap må ha en samlet egenkapital (aksjekapital + 
eventuell opptjent kapital) på minst 10 prosent av balansen (gjeld + egenkapital). Selskapet må 
registreres i Brønnøysundregisteret, og tinglyses. Selskap over en viss størrelse (blant annet 5 
millioner i omsetning, hvilket fort blir tilfellet her) må også ha en ekstern revisor.  
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Aksjekapitalen innbetales som betaling for aksjer. Det mest naturlige er at HiOA oppretter 
selskapet, og at vi deretter selger aksjer (eventuelt ved emisjoner) til de som vil bli med som eiere. 
Andelen aksjer avgjør hvem som har makten i selskapet.  

Det er fullt mulig for Khrono og dets ansatte å beholde sin pensjonsordning i SPK, selv om 
selskapet omdannes til AS, så lenge staten eier minst 50 prosent.  

Andre organisasjonsformer 
Det finnes også andre organisasjonsformer. En av de organisasjonsformene som har vært brukt 
for mediebedrifter er stiftelsesmodellen. Stiftelser er selveiende institusjoner. Det vil si at de ikke 
har eiere. Dette skiller stiftelser fra selskaper, hvor selskapsdeltakerne eier en andel av selskapets 
formue, har rett til en andel av selskapets overskudd og styrer selskapet i kraft av sine 
eierposisjoner. Også foreninger er selveiende, men de styres av likevel av medlemmer som ved en 
nedleggelse av foreningen kan overta foreningens formue. Stiftelser passer til evigvarende 
oppgaver, som for eksempel forvaltning av en arv, et fond et legat eller lignende. Det er også 
krevende å endre organisasjonsform fra stiftelse på et senere tidspunkt hvis man ønsker det. 
HiOAs ledelse anser ikke dette som en hensiktsmessig organisasjonsform for Khrono. 
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HiOA inviterer til medeierskap 
Innledning 
Nettavisen Khrono ”eies” i dag av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er organisert som en 
enhet under høgskolens organisasjonsnummer (997 058 925). Som følge av endret 
formålsparagraf vedtatt av styret 20. november 20152, har avisen gradvis utviklet seg til å ha et 
nasjonalt fokus på sin redaksjonelle dekning av saker.  

Så langt ressursene har strukket til har avisen lyktes godt med dette. En forutsetning for å 
videreutvikle avisen langs denne retningen er at avisen tilføres ressurser.  

Styret i Khrono anbefaler å invitere inn flere eiere 
Det nye styret i avisen, har også diskutert saken, og styret fattet på sitt siste styremøte den 30. 
mars 2017, følgende vedtak:  

- ”Styret i Khrono anbefaler høgskolestyret at andre institusjoner inviteres inn på eiersiden slik 
at avisen kan utvikles videre som en viktig og riksdekkende publikasjon for universitets- og 
høgskolesektoren. 

- Hvordan eierforholdet skal organiseres bør utredes videre. Khronos styre ber om å bli holdt 
løpende orientert om arbeidet. 

- Styret i Khrono understreker at det er viktig å videreføre den redaksjonelle uavhengigheten 
og kvalitetsjournalistikken som er i avisen i dag, også i en eventuelt ny eierkonstellasjon.” 

Khronos redaksjon støtter initiativet 
Khronos redaktør har overfor ledelsen ved HiOA understreket at hun støtter et slikt framstøt. 
Redaktøren har på sin side tatt opp spørsmålet i redaksjonen, og også disse stiller seg positive til 
initiativet, under forbehold om at deres rettigheter og ansettelser er ivaretatt på en god måte. 

Styret ved HiOA har gitt sin tilslutning 
Styret ved HiOA har hatt et aktivt forhold til Khrono, og behandlet initiativet om medeierskap på sitt 
møte den 9. mai 2017. Styret fattet følgende vedtak:  

- Styret gir rektor fullmakt til å forhandle med andre aktører med tilknytning til universitets- og 
høgskolesektoren med sikte på at de kan bli deleiere i nettavisen Khrono, og hvilken 
organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for å regulere et delt eierskap. 

- Styret understreker at hensikten med å dele eierskapet med andre aktører er at avisen skal 
kunne utvikles videre som en viktig og riksdekkende publikasjon for universitets- og 
høgskolesektoren. 

                                            
2	Styret	vedtok	som	del	av	formålsparagrafen	at	Khrono	ikke	bare	skulle	dekke	saker	ved	HiOA,	men	også	”dekke	universitets-	og	
høgskolesektorens	virksomhet	og	relaterte	temaer	lokalt,	nasjonalt	og	internasjonalt.”		
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- Styret forutsetter at aktuelle medeiere at de forplikter seg på å videreføre den redaksjonelle 
uavhengigheten avisen har i dag. 

- Styret forutsetter også at Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt skal være en betydelig eier i 
en eventuell ny eierkonstellasjon. 

Dialog om medeierskap 
Med de forutsetningene som er nevnt over ønsker ledelsen ved HiOA å invitere til dialog om mulig 
medeierskap i Khrono fra relevante aktører i sektoren. Interessert inviteres med dette til et 
informasjonsmøte 

 22. juni 2017, kl 12.00 i Pilestredet 46 i Oslo, rom 301 

På informasjonsmøtet vil også redaktør Tove Lie være tilstede for å orientere nærmere om 
redaksjonelle spørsmål, samt presentere deler av Khronos siste leserundersøkelse.  

Informasjonsmøtet vil være åpent.  

I etterkant av informasjonsmøtet ønsker HiOA å diskutere følgende spørsmål med aktuelle 
medeiere er:  

1. Hvilken organisasjonsform mener aktørene best vil ivareta Khronos strategi og de hensyn 
som framtidige eiere vil være opptatt av, inklusiv de føringer HiOAs styre, Khronos styre og 
Khronos redaksjon har lagt til grunn? 

2. Gitt at HiOA opprettholder sitt nivå på tilskudd til avisen, hvilket økonomisk nivå ønsker dere 
som eventuelle fremtidige medeiere i Khrono å bidra med? 

3. Hvilke ønsker har dere som potensielle framtidige eiere til videre utvikling av Khrono som 
sektoravis? 

 



 



Mandat	for	styret	i	På	Høyden	– vedtatt	av	universitetsstyret	29.9.2011

 Styret for På Høyden gis fullmakt til å ivareta institusjonens utgiveransvar

 Styret skal sikre at På Høyden drives i tråd med vedtatt formålsparagraf:

På høyden skal være en avis for Universitetet i Bergen (UiB), hvor hovedmålgruppen 
er ansatte ved UiB. Den redaksjonelle virksomheten skal være forankret i UiBs 
grunnleggende verdier slik de er nedfelt i universitets- og høyskoleloven og i 
universitetets strategi. På Høyden skal bidra til å synliggjøre ulike sider ved 
universitetets virksomhet innenfor undervisning, forskning og formidling, samt fremme 
meningsutveksling og fri debatt. På Høydens skal tilstrebe et journalistisk perspektiv i 
tråd med den frie pressens idealer.

 Styret skal årlig gi rapport til universitetsstyret om virksomheten

 Styret gis fullmakt til å lyse ut, innstille og ansette redaktør for På Høyden for en 
periode på 3 år, redaktøren kan ansettes for flere perioder

 Styret skal godkjenne redaktørens planer for På Høyden innenfor det budsjettet 
universitetsstyret stiller til rådighet

 Styrets leder skal på vegne av styret være redaktørens overordnede

 Styret gis fullmakt til å beslutte om På Høyden skal få nytt navn som del av 
omleggingen av avisens formål og nye innretning

 Styret kan oppnevne et råd fro På Høyden, som jevnlig kan drøfte og gi råd om 
utvikling av avisen



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

Telefon 55 58 00 00 
postmottak@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

Universitetsledelsen 
Telefon 55 58 20 01/02 
 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen  
 

Besøksadresse 
Muséplass 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Mona Viksøy 
55582015 
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Oppnevning av nytt styre i På Høyden - Oppfølging av vedtak 
Universitetsstyret behandlet sak 135/15 om oppnevning av nytt styre for universitetets 
internavis På Høyden i møte 26.11.2015. Følgende medlemmer ble oppnevnt: 
 
Professor/instituttleder Jan Heiret, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet. 
Professor Eirik Holmøyvik, Det juridiske fakultet 
Kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Redaktør Nina Kristiansen, forskning.no 
 
Jan Heiret ble oppnevnt som leder for styret. 
 
Ved tilsettinger som skal behandles av styret for På Høyden skal det tiltre to personer fra 
organisasjonene. 
 
Mandat for styret ligger ved. 
 
Vi ønsker lykke til med arbeidet i styret for På Høyden. 
 
Vennlig hilsen  
  
Dag Rune Olsen  
Rektor Kjell Bernstrøm 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 
 
Vedlegg: Mandat for styret i På Høyden 
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