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Om arbeidet med og lokalisering av en medieklynge i Bergen

Bakgrunn
I sak 4b112 ble det rapportert om at universitetet utreder en medieklynge i Bergen i
samarbeid med TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og teknologiselskapet Vizrt.
Prosessen startet i 2009 med utgangspunkt i dialog mellom universitetsledelsen og
konsernledelsen i TV2 om muligheter for å styrke samarbeidet mellom partene.

En medieklynge i Bergen kan gi et miljø for praktisk medieutdanning og praksisnær forskning
som er unikt ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Medieklyngen vil gi mulighet for å
koble mediemiljø, teknologimiljø, utdannings- og forskningsmiljø. Dette vil legge til rette for
innovasjon og kunnskapsutvikling i samspill mellom aktører og kompetanseområder.

Arbeidet med en medieklynge er tuftet på en gjensidig forståelse mellom partene om at
universitetets autonomi og forskningens akademiske frihet og uavhengighet gir føringer for
hvilke rammer utvikling av undervisningstilbud og forskningsprosjekter skal kunne foregå i.

Utredning av lokalisering
Som en viktig del av arbeidet med medieklyngen er det utredet et byggeprosjekt definert som
«Media City Bergen». Det skal samle medieaktører, et greenhouse og deler av universitetets
fagmiljøer innenfor feltet i ett bygg. MediaCity Bergens visjon er å skape et internasjonalt
ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling i mediefeltet. Dette skal gjøres ved å:

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
ulike aktører og kompetanseområder.

Fire utbyggere konkurrerte først om utbyggingsprosjektet, men etter en første evaluering
valgte aktørene høsten 2012 å arbeide videre med to forprosjekter fra henholdsvis Entra
Eiendom og GC Rieber.

I november 2012 leverte de to utbyggerne forslag til prospekt for bygg til medieklyngen som
skal eies og driftes av utbyggerne. GC Rieber la fram planer for et nybygg på Marineholmen.
Entra Eiendom vil videreutvikle eksisterende bygningsmasse i Lars Hilles gate. Begge
prosjektene ligger nær universitetsområdet på Nygårdshøyden. Evalueringen fra institutt,
fakultet og Eiendomsavdelingen konkluderer med at begge forslagene til bygg for klyngen er
svært funksjonelle. Universitetet er gitt en sentral og synlig plassering i begge prosjektene.
Begge har samme ferdigstillingsdato, og klyngen kan få et nytt bygg fra høsten 2016.

Alle aktørene evaluerer nå tilbudene. Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og UiB har
bekreftet at begge tilbudene gir grunnlag for å videreføre dialog med en av utbyggerne med
sikte på å formalisere en avtale i juni 2013. Det forventes tilsvarende beslutninger i TV 2 og
NRK i første halvdel av februar. Deretter vil aktørene samlet velge utbygger.
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Universitetets deltakelse i klyngen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for informasjons- og medievitenskap utreder
mulighetene for etableringen av medieklyngen sammen med universitetet sentralt. En slik
klyngestruktur vil legge til rette for samarbeid med flere fagmiljø ved universitetet.

Ambisjonen er å etablere et internasjonalt ledende kunnskapssentrum for medieinnovasjon
og innholdsproduksjon i en digital kontekst. Klyngesamarbeidet skal utvikles med felles
lokalisering og samarbeid om kunnskapsutvikling, studietilbud, forskningsprosjekter,
teknologi og innovasjon. Universitetet er det sentrale akademiske miljøet i klyngen.

For universitetet kan samarbeidet gi anledning til å utvikle et attraktivt medieutdanningsmiljø
og forskningsaktivitet i nært samspill med nærings- og teknologibedrifter. Journalistikk er det
det studiet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med høyest antall primærsøkere, dette
og to praktiske studieprogram ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har meget
god søkning. Videreutvikling av de praktisk rettede og teknologiorienterte studiene i nært
samspill med mediebedriftene vil bidra til høy arbeidslivsrelevans og tilgang til bedriftenes
høyteknologi og kunnskap. Instituttet vil revidere sitt studietilbud som del av den prosessen
som pågår og utreder etablering av et mastergradstilbud i praktisk rettet medieutdanning.

Klyngesamarbeidet vil gi grunnlag for utvikling av nye eksternt finansierte forskningsprosjekt i
skjæringsfeltet mellom universitetet og næringslivet. Det forutsettes at deler av forskningen
er eksternt finansiert. Klyngen ønsker utadrettet aktivitet og vil utrede etableringen av et
formidlingssenter.

Dersom det blir enighet mellom aktørene om å realisere prosjektet, ønsker universitetet å
leie om lag 2 000 kvm, med undervisningsrom, medielaber og kontorer. Universitetet er i
dialog om samarbeidsavtaler med TV2 og NRK for å få tilgang til fjernsynsstudio og lydstudio
for undervisningsformål og om å utveksle kompetanse.

Halvparten av universitetets leieareal vil dekke ekspansjonsbehov for mediefaget, mens den
andre halvdelen vil dekke funksjoner som flyttes fra Nygårdsgaten 5. For det av dagens
virksomhet som flyttes til en medieklynge, vil det være en arealeffektvisering. Lokalene som
frigjøres i Nygårdsgaten, vil ses i sammenheng med det utredningsarbeidet for de framtidige
lokalene for Griegakademiet i en rehabilitert Nygård skole.

Leieutgiftene for et areal på om lag 2 000 kvm er anslått til om lag 6 millioner kroner årlig.
Netto økte kostnader ventes å være om lag 3 millioner kroner.

Instituttets studier er utstyrstunge og undervisningsintensive fag og kan sammenlignes med
andre studietilbud med andre finansieringskategorier i Kunnskapsdepartementets opplegg.
Samarbeidet med klyngen om teknologi og kunnskap vil aktualisere spørsmål om
finansieringskategorier for disse studiene.

Utrustning av medielaber er kostbart, og det er nødvendig å ha tidshorisont for nedskriving
av infrastrukturen. Fra utbyggernes side er det lagt opp til leieforhold som strekker seg ut
over 10 år. Avtaler med de ulike partnerne om tilgang til infrastruktur som fjernsynsstudioer,
laber og visningsrom vil redusere universitetets kostnader og vil gi tilgang til fremtidsrettede
tekniske løsninger.

Universitetsdirektørens kommentarer
Etablering av en medieklynge i Bergen vil kunne 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.
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Universitetet må oppfylle krav i instruksen om håndtering av bygge- og leiesaker i staten. I
denne sammenhengen kreves det at universitetet må legge fram forslag om leieforholdet for
Kunnskapsdepartementet, fordi det legges opp til å inngå kontrakt om et leieforhold for en
periode på mer enn 10 år. Det er dialog med departementet, og det arbeides med en konkret
henvendelse om saken. En langsiktig leieavtale i en framtidig medieklynge vurderes ikke å
redusere universitetets handlefrihet i arealsammenheng.

Hvis aktørene kommer til enighet med utbygger om endelig realisering av planene om
medieklynge, vil videre beslutninger legges fram for styret i forbindelse med behandling av
budsjett og med behandling av universitetets studieprogrammer og opptaksrammer.

Med dette fremmes følgende forslag til
vedtak:

Styret tar orienteringen om etablering av medieklynge til etterretning og gir
universitetsledelsen fullmakt til å sluttføre forhandlinger om en avtale om
deltakelse i medieklynge.

31.01.13 Tore Tungodden
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