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Deltakelse i Media City Bergen - orientering om status  

 
Fakultetsstyret behandlet i møtet 29. oktober 2013 (sak 65/2013) Institutt for informasjons- 
og medievitenskap sin deltakelse i Media City Bergen. Fakultetsstyret sluttet seg planene og 
at Universitetet inngår leieavtaler for nødvendig areal for instituttet. Saken har også vært 
beskrevet i sak 82/12 og 51/13 til fakultetsstyret og Universitetsstyrets saker 7/13 og 10/14 
og 42/14. Instituttrådet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap behandlet saken 21. 
oktober 2013 og sluttet seg til planene for instituttets deltakelse i Media City Bergen. Vi vil i 
det følgende gi en orientering om status for arbeidet med Media City Bergen og planene for 
arbeid med oppretting av nye studietilbud som skal startes i 2017. 

Etableringen av Media City Bergen vil skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og 
kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. For Universitetet i Bergen representerer Media City 
Bergen en av de store satsingene i årene som kommer. Samarbeidspartnerne er 
Universitetet i Bergen, NRK, TV2, Bergens Tidende, Bergensavisen og Vizrt. Styrene i alle 
de samarbeidene institusjonene har vedtatt å delta i Media City Bergen og planene for 
utbygging og realisering ble lansert på en pressekonferanse 9. mai i forbindelse med 
Nordiske mediedager. 

Samarbeidet i Media City Bergen gir grunnlag for styrket ekstern finansiering av forskning. 
Institutt for informasjons- og medievitenskap har i samarbeid med internasjonale akademiske 
partnere og næringslivspartnerne utarbeidet og sendt en søknad til Norges Forskningsråd 
om opprettelse av et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Bergen Journalism Lab. 
SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært 
samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og gode forskningsmiljøer. Bergen Journalism Lab vil 
være et internasjonalt samarbeid og skal drive eksperimentering med ny og eksisterende 
teknologi for å utforske og skape nye journalistiske sjangre, samt nye måter å produsere og 
formidle journalistikk på. 

Entra Eiendom er valgt som utbygger av Media City Bergen. Prosjektet skal lokaliseres i Lars 
Hilles gate i de tidligere lokalene til DNB. Universitetsstyret har i sak 7/13 gitt 
universitetsledelsen anledning til å inngå leieavtaler for Institutt for informasjons- og 
medievitenskap sin aktivitet i klyngen. Media City Bergen vil omfatte et bygg på ca. 45000 m2 
og for instituttet utgjør arealene ca. 2000 m2. Det er reservert ytterligere arealer for annen 
aktivitet ved UiB. Det er de praktisk orienterte studietilbudene og deler av den praksisnære 
forskningen som vil bli lokalisert i Media City Bergen. I arealene inngår kontorer til 
vitenskapelig ansatte, rekrutteringsstillinger, moderne Iæringslaboratorier, 
forskningslaboratorier og undervisningsrom.  

Ved flytting av instituttets praktisk orienterte fag vil SV-fakultetet samtidig frigjøre om lag 
1000 m2 i etasje 0 i Lauritz Meltzers hus og Stein Rokkans hus som i dag benyttes som 
studiofasiliteter og øvingslaboratorier. Halvparten av arealene i Media City Bergen vil dekke 
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en planlagt ekspansjon for instituttet, og halvparten vi dekke funksjoner som i dag er plassert 
i Lauritz Meltzers hus og Stein Rokkans hus. 

Leiekostnadene for en langsiktig leieavtale, ca. 6 mill. kroner pr. år (jfr. Universitetsstyresak 
7/13) er planlagt dekket dels med inntekter fra et nytt mastergradsstudium i medievitenskap 
og dels som innsparing ved at arealer som brukes i dag frigjøres.  Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet dekker leiekostnadene gjennom finansieringsmekanismene 
knyttet til studieplasser. Husleien for lokalene vil inngå i universitetets samlede modell for 
internhusleie og gi en netto arealøkning for fakultetet på ca. 1000 m2. Det legges opp til en 
leieavtale med universitetet som strekker seg over 15 år. Bygget skal stå ferdig for innflytting 
våren 2017. 

Nye studietilbud forutsetter nye fullfinansierte studieplasser i de høye 
finansieringskategoriene fra Kunnskapsdepartementet. Universitetsledelsen har gitt 
tilslutning til arbeidet for å oppnå fullfinansierte studietilbud til satsingen. Det planlegges å 
opprette tre nye bachelortilbud, og hvert av studiene dimensjoneres for 20 plasser. I tillegg 
kommer mastergradstilbud i nye medier på 20 studieplasser. Studiene startes høsten 2017 
når Media City Bergen står ferdig.  

Det videre arbeidet med utvikling av studietilbudene vil følge det gjeldende årshjulet for 
oppretting og nedlegging av studietilbud ved UiB, etter følgende tidsplan:  

 

Frem til høsten 2015 
Instituttet viderefører arbeidet med utvikling av de nye studieprogrammene.   
 

Høst 2015 
Fakultet oppnevner programutvalg som utarbeider beskrivelser av de nye tilbudene, 
skisser til studieplaner og kostnadsvurderinger til utdanningsmeldingen. 

 
Mars/april 2016 

Instituttet og fakultetet omtaler de nye programmene i sine utdanningsmeldinger. 
Fakultetsstyret godkjenner utdanningsmeldingen, opprettelse av nye og nedleggelse 
av de eksisterende studieprogrammene. 

 
April- september 2016 

Det oppnevnes ett eller flere programstyrer og instituttet ferdigstiller studieplanene. 
 

15. oktober 2016 
Frist for å melde inn studieplaner til fakultetet. Etter godkjenning sendes 
studieplanene til utdanningsutvalget/universitetsstyret for behandling i november. 
 

1. desember 2016 
UiB melder studietilbudene inn til Samordna opptak. 
 

Vår 2017 
Promotering og rekruttering til det nye studietilbudet. 
 

August 2017 
Studiestart. 

 

Finansiering av nye studieplasser gjennom basisinntekter og resultatinntekter vil gi det 
finansielle grunnlag for instituttets satsing i medieklyngen. Nye fullfinansierte studieplasser i 
høy kategori vil dekke stillingsressurser, lokaler og infrastruktur. Finansiering av de nye 
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studieplassene er så langt meldt inn til KD i UiBs langtidsbudsjett, og vil bli fulgt opp i de 
årlige budsjettforslagene de nærmeste årene. For å kunne opprette studiene i 2017 vil 
fakultetet ha behov for omstillingsressurser med budsjettmessig effekt fra 2015 for å sikre 
tilstrekkelig bemanning og infrastruktur for opprettelsen av studiene.  

Saken legges med dette frem for fakultetsstyret til orientering. 
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