
Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode: Styresak: 9/14
Sak nr.: 2010/3363 Møte: 13.02.14

Reviderte statutter for Ludvig Holbergs minnepris

Bakgrunn
Holbergprisen ble finansiert av avkastningen fra Ludvig Holbergs minnefond fra 2004 til
2012. Fra og med 1.1. 2013 finansieres Holbergprisen med en ordinær bevilgning i
statsbudsjettet og statuttene for Holbergprisen er revidert (jf. brev fra
Kunnskapsdepartementetmed reviderte statutter, vedlegg 1). Formålet med bevilgningen er
uendret (punkt 1):

«Hovedformålet med Holbergprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelig arbeid
innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige,juridiske og teologiske fag, enten arbeid
innenfor et enkelt fag eller arbeid av tverrfaglig karakter. Prisen skal også bidra til å heve
disse fagenes status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i fagene.»

Universitetsdirektørens kommentarer
Kunnskapsdepartementet utarbeidet forslag til nye statutter som ble sendt til høring til UiB.
Vårt svar følger som vedlegg 2. Endringene er vedtatt av departementet 10.12.2013 og
legges frem for universitetsstyret.

Det fremgår av statuttene punkt 4 at: «Universitetet i Bergen kan organisere sitt arbeid med
Holbergprisen slik de vil, innenfor rammene i disse statuttene.» Det er ønskelig å videreføre
ordningen med et eget styre for Holbergprisen, oppnevnt av universitetsstyret. Et eget styre
vurderes som viktig for å sikre bred forankring av prisen og involvere relevante nasjonale
aktører og miljøer i arbeidet. Fagkomiteene vil først og fremst sikre internasjonal forankring
og involvering. Et eget styre for prisen vil sikre at prisen forvaltes av et organ med særskilt
ansvar med utgangspunkt i Holbergprisens spesielle oppgaver og områder.

Sittende styre for Holbergprisen ble oppnevnt i 2012 (sak 20b/12) for perioden fram til
30.6.2016. Det vurderes som mest nærliggende at dette styret fortsetter sitt virke i den
perioden styret er oppnevnt for og med de delegerte oppgavene fra universitetsstyret som
framgår av de reglene som gjaldt inntil 31.12.13 (vedlegg 3). Følgende er de tidligere reglene
for styret for Holbergprisen:

Universitetet i Bergen oppnevner styret for Ludvig Holbergs minnefond
(Holbergstyret). Holbergstyret skal bestå av fem personer som oppnevnes etter
forslag fra universitetene i Norge og Det Norske Vitenskaps-Akademi.
Styremedlemmene skal arbeide ved ulike institusjoner, og minst ett styremedlem skal
ha arbeidssted utenfor universitets- og høyskolesektoren. Universitetet i Bergen
utpeker Holbergstyrets leder.

Styret oppnevnes for en periode på fire år og kan gjenoppnevnes én gang. For
oppnevning av styrerepresentanter gjelder statens regelverk om
kjønnsrepresentasjon.

Holbergstyret skal hvert år utarbeide budsjett for prisutdeling og andre aktiviteter
knyttet til minnefondet. Budsjettet skal godkjennes av Universitetet i Bergen.
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Holbergstyret er ansvarlig for gjennomføring av arrangementer i tilknytning til
prisutdelingen og for å ivareta øvrige formål (If. § 4)

Fagkomiteer

Holbergstyret oppnevner to fagkomiteer, Holbergkomiteen og Nils Klimkomiteen.
Hver komitå skal bestå av fem personer, norske og utenlandske statsborgere, som er
fremragende forskere innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige,juridiske og
teologiske fag.

(»»»)
Fagkomiteene vurderer for det enkelte år om prisen for dette året skal utlyses

generelt eller på ett eller flere bestemte fagområder. Fagkomiteenes innstilling om
dette legges frem for Holbergstyret til avgjørelse.

Utnevning av prisvinnere
Holbergstyret utnevner vinner av Holbergprisenpå grunnlag av innstilling fra

Holbergkomiteen. Holbergstyret utnevner vinner av Nils Klimprisenpå grunnlag av
innstilling fra Nils Klimkomiteen. Komiteenes innstillinger skal være basert på
sakkyndige vurderinger.

Kompetansen som er lagt til fagkomiteene i punkt 11 er en strategisk beslutning som bør tas
på et mer overordnet institusjonelt nivå. Det anses riktigst å delegere denne til styret for
Holbergprisen og ikke til fagkomiteene.

Med disse kommentarenefremmes følgende forslag

vedtak:

Styret tar de reviderte statuttene for Holbergprisen til etterretning
Styret vedtar mandat for styret for Holbergprisen, i tråd med reglene i de tidligere
statuttene, punkt 5-9 og 11-12

23.01.2014, Silje Nerheim

Vedlegg:
Brev fra Kunnskapsdepartementet med reviderte statutter for Ludvig Holbergs minnepris
(Holbergprisen) og Nils Klimprisen for yngre fremragende forskere, datert 10.12.2013.
Brev fra UiB til departementent, datert 8.11.2013
Tidligere statutter for Ludvig Holbergs minnefond
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KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Universitetet i Bertzen
Postboks 7800
5020 BERGEN

Deres ref Var ref Dato

07/1262 10.12.13

Reviderte statutter for Ludvig Holbergs minnepris

Vi oN,ersender med dette de reviderte statuttene for Ludvig Holbergs minnepris
(Holbergprisen). Statuttene er gyldige fra dags dato. Vi ber om at de reviderte statuttene
publiseres på Holbergprisens nettsider så snart som mulig.

Vi viser for øvrig til høringssvar fra Universitetet i Bergen, datert 08.11.2013. og spørsmål
om hvorvidt statuttene åpner for at Universitetet i Bergen fortsatt kan oppnevne et eget styre
for Holbergprisen. Vi bekrefter at statuttenes punkt 4 åpner for dette og at Universitetet i
Bergen i tråd med statuttene kan delegere beslutninger og oppgaver til et slikt styre.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid om Holbergprisen i årene fremover.

Med hilsen

Live Haaland (e.f.)
avdelimzsdirektør

Anne Karine Nymoen
rådgiver

nokunwntet er eleldronisk signen og har derfOr ikke handskrevne signalurer.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Forskningsavdel inuen Sak sheh and ler

Postboks 81 19 Dep Kirkel 18 22 24 90 90* Anne Karine Nymoen

NO-0032 Oslo Org no. 22247546

postmottak'dkd.dep.no http://ws\ w.kd dep.no! 872 417 842



Statutter for Ludvig Holbergs minnepris (Holbergprisen) og Nils Klimprisen
for yngre fremragende forskere

Fastsatt av Utdannings-ogforskningsdepartementetjanuar 2004, med endringersenest
10.12.2013.

Hovedformålet med Holbergprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelig
arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag,
enten arbeid innenfor et enkelt fag eller arbeid av tverrfaglig karakter. Prisen skal
også bidra til å heve disse fagenes status i samfunnet og stimulere barn og unge til å
bli interessert i fagene.

Holbergprisen forvaltes av Universitetet i Bergen på vegne av
Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Bergen skal sørge for bred forankring for
prisen og tilliggende aktiviteter gjennom å involvere relevante aktører og miljøer,
nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet.

Holbergprisen flnansieres over statsbudsjettet gjennom tilskudd fra
Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Bergen. Tilskuddet skal benyttes til:

- Holbergprisen
- Nordisk pris for yngre forskere (Nils Klimprisen)
- Aktiviteter for barn og unge
- Arrangementer i tilknytning til prisutdelingen

Universitetet i Bergen rapporterer hvert år til Kunnskapsdepartementet om bruken
av midlene. Universitetet i Bergen kan organisere sitt arbeid med Holbergprisen slik
de vil, innenfor rammene i disse statuttene.

Universitetet i Bergen oppnevner to fagkomiteer, Holbergkomiteen og Nils
Klimkomiteen. Hver komite skal bestå av fem fremragende forskere innenfor
humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag. Komiteene skal
hver ha minst tre utenlandske medlemmer.

Medlemmene av fagkomiteene oppnevnes for en periode på tre år og kan
gjenoppnevnes en gang. Tre av fagkomitemedlemmene oppnevnes ett år og to det
følgende år. Dersom et medlem må trekke seg før dets oppnevningsperiode utløper,
oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.

Universitetet i Bergen vurderer for det enkelte år om prisen for dette året skal
utlyses generelt eller på ett eller flere bestemte fagområder.

Universitetet i Bergen utnevner vinner av Holbergprisen på grunnlag av innstilling
fra Holbergkomiteen. Universitetet i Bergen utnevner vinner av Nils Klimprisen på
grunnlag av innstilling fra Nils Klimkomiteen. Komiteenes innstillinger skal være
basert på sakkyndige vurderinger.



Dersom fagkomiteene et år ikke finner en verdig prisvinner, skal prisene ikke deles
ut. Midlene til prisvinner skal da tilbakeføres til Kunnskapsdepartementet.

7. Statuttene for Holbergprisen og Nils Klimprisen kan endres av
Kunnskapsdepartementet.

Trond Fevolden
departementsråd



UNIVERSITETET I BERGEN

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref Vår ref Dato

07/1262 2010/3363-TOT 08.11.2013

Forslag til reviderte statutter for Ludvig Holbergs minnepris

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 21.10.13 med forslag til nye statutter for
Holbergprisen og med anmodning om merknader til dette forslaget. Universitetet i Bergen
har følgende kommentarer til forslaget:

Aller først vil vi understreke at det er svært verdifullt for universitetet å ha ansvaret for Ludvig
Holbergs minnepris. Vi legger stor vekt på å legge til rette for at arbeidet med prisen skal
være slik at målene med minneprisen nås. Samarbeidet med departementet og Bergen
kommune om arrangementene i forbindelse med prisutdelingene og samarbeidet med de
mange fagmiljøene i inn- og utland er inspirerende og viktig for universitetet.

I forslaget er det ikke omtale av et eget styre for Holbergprisen. Vi forstår det likevel slik at
UiB vil ha handlingsrom til å oppnevne et styre for Holbergprisen og til å avgjøre hva slags
mandat styret skal ha innenfor rammene av statuttene. Universitetet ønsker fortsatt å ha
mulighet til å delegere visse beslutninger og oppgaver til et styre for Holbergprisen, som
oppnevning av fagkomiteer (jf. pkt 5), utnevning av prisvinnere (jf. pkt. 6), samt til å ha
ansvar for arrangement i tilknytning til prisutdelingen (jf. pkt 3).

Vi mener følgende forslag til formulering i forslaget (pkt.4): «Universitetet i Bergen kan
organisere sitt arbeid med Holbergprisen slik de vil, innenfor rammene i disse statuttene» gir
et slikt handlingsrom. Vi ber likevel om en tilbakemelding på om statuttene kan fortolkes slik
at vi vil ha det handlingsrommet som er ønskelig, og statuttene bør om nødvendig justeres
med sikte på dette.

Universitet ønsker å videreføre ordningen med et eget styre for prisen, oppnevnt av
universitetsstyret, med i hovedsak det samme mandatet som styret har i dag. Det er to
viktige grunner til dette. Et slikt styre vurderes som viktig for å sikre bred forankring av prisen
og involvere relevante nasjonale aktører og miljøer i arbeidet (jf. pkt. 2 i utkastet til nye
statutter). Fagkomiteene vil først og fremst sikre internasjonal forankring og involvering. Et
eget styre for prisen vil sikre at prisen forvaltes av et organ med særskilt ansvar med
utgangspunkt i Holbergprisens spesielle oppgaver og områder.

Vi vil utarbeide reglement for Holbergprisen, der styrets rolle, mandat og andre forhold
knyttet til organiseringen av arbeidet med Holbergprisen blir nærmere avklart. Utforming av
reglement vil skje i samarbeid med styret og sekretariatet for Holbergprisen og legges fram
for universitetsstyret for beslutning.

Telefon 55 58 00 00 Universitetsledelsen
post@uib.no Telefon 55 58 20 01/02
Internett www.uib.no Telefaks 55 58 96 43
Org no. 874 789 542

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Museplass 1
Bergen

Saksbehandler
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Vi vil anbefale en omformulering i statuttforslagets pkt 1. Her inneholder forslaget følgende
formulering:

«Hovedformålet med Holbergprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelig arbeid
innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag, enten innenfor
ett av fagfeltene eller arbeid av tverrfaglig karakter.»

Dette bør i stedet formuleres slik:

«Hovedformålet med Holbergprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelig arbeid
innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag, enten arbeid
innenfor et enkelt fag eller arbeid av tverrfaglig karakter.» Denne presiseringen vil
tydeliggjøre at det ikke bare er tverrfaglig arbeid som kan kvalifisere for Holbergprisen.

Vi anbefaler også en omformulering i forslagets pkt. 5. Det gjelder følgende formulering:

«Fagkomiteene vurderer for det enkelte år om prisen for dette året skal utlyses generelt eller
på ett eller flere bestemte fagområder.».

Dette bør omformuleres slik:

«Universitetet i Bergen vurderer for det enkelte år om prisen for dette året skal utlyses
generelt eller på ett eller flere bestemte fagområder.».

Vår begrunnelse er at dette er en strategisk beslutning, som ikke bør overlates til
fagkomiteene, men tas på mer overordnet institusjonelt nivå. Det vil være riktigst at
universitetet delegerer denne beslutningen til styret for Holbergprisen.

Universitetet i Bergen imøteser dialog med departementet om reviderte statutter for
Holbergprisen.

Dag Run Olsen
rektor Kan Tove Elvbakken

universitetsdirektør
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Statutter for Ludvig Holbergs minnefond
Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet januar 2004, med endringer senest

januar 2008.

Om fondet

Ludvig Holbergs minnefond ble opprettet 1. juli 2003, etter vedtak i Stortinget i rev.

nasjonalbudsjett (jf. Innst. S. nr. 260, 2002-2003).

Hovedformålet for Ludvig Holbergs minnefond er å tildele en internasjonal pris for

fremragende vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og

teologiske fag. Prisen skal bidra til å heve disse fagenes status i samfunnet og stimulere barn

og unge til å bli interessert i fagene.

Ludvig Holbergs minnefond forvaltes av Kunnskapsdepartementet. Fondet hadde ved

opprettelsen en fondskapital på 200 mill. kroner. Den årlige avkastningen tildeles Universitetet

i Bergen som er ansvarlig for disponeringen av midlene, herunder utbetaling til prisvinneren.

Avkastningen skal benyttes til:

Holbergprisen

Nordisk pris for yngre forskere (Nils Klimprisen)

Arrangementer for barn og unge

Arrangementer i tilknytning til prisutdelingen

Holbergstyret

Universitetet i Bergen oppnevner styret for Ludvig Holbergs minnefond (Holbergstyret).

Holbergstyret skal bestå av fem personer som oppnevnes etter forslag fra universitetene i

Norge og Det Norske Vitenskaps-Akademi. Styremedlemmene skal arbeide ved ulike

institusjoner, og minst ett styremedlem skal ha arbeidssted utenfor universitets- og

høgskolesektoren. Universitetet i Bergen utpeker Holbergstyrets leder.

Styret oppnevnes for en periode på fire år og kan gjenoppnevnes én gang. For oppnevning

av styrerepresentanter gjelder statens regelverk om kjønnsrepresentasjon.

Holbergstyret skal hvert år utarbeide budsjett for prisutdeling og andre aktiviteter knyttet til

minnefondet. Budsjettet skal godkjennes av Universitetet i Bergen.

8. Holbergstyret er ansvarlig for gjennomføring av arrangementer i tilknytning til prisutdelingen

http://www.holbergprisen.no/statutter-ludvig-holbergs-minnefond.html 03.02.2014
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og for å ivareta øvrige formål (jf. § 4).

Fagkomiteer

Holbergstyret oppnevner to fagkomiteer, Holbergkomiteen og Nils Klimkomiteen. Hver

komité skal bestå av fem personer, norske og utenlandske statsborgere, som er fremragende

forskere innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag.

Medlemmene av fagkomiteene oppnevnes for en periode på tre år og kan gjenoppnevnes

én gang. Tre av fagkomit&nedlemmene oppnevnes ett år og to det følgende år. Dersom et

medlem må trekke seg før dets oppnevningsperiode utløper, oppnevnes et nytt medlem for

resten av perioden.

Fagkomiteene vurderer for det enkelte år om prisen for dette året skal utlyses generelt

eller på ett eller flere bestemte fagområder. Fagkorniteenes innstilling om dette legges frem for

Holbergstyret til avgjørelse. Utnevning av prisvinnere

Holbergstyret utnevner vinner av Holbergprisen på grunnlag av innstilling fra

Holbergkomiteen. Holbergstyret utnevner vinner av Nils Klimprisen på grunnlag av innstilling

fra Nils Klimkomiteen. Komiteenes innstillinger skal være basert på sakkyndige vurderinger.

Forvaltning

Ludvig Holbergs minnefond er ingen selvstendig institusjon og er ikke et eget rettssubjekt.

Fondskapitalen er plassert som kontolån til staten med rente tilsvarende renten på

statsobligasjoner med ti års bindingstid.

Forrige års avkastning fra fondskapitalen føres hvert år inn på statsbudsjettets

inntektsside. Beløpet overføres til statsbudsjettets utgiftsside og tildeles som et tilskudd til

Universitetet i Bergen.

Dersom Holbergkomiteen et år ikke finner en verdig prisvinner kan den beslutte å ikke dele

ut prisen. Avkastningen fra fondet skal i dette tilfelle tillegges fondets grunnkapital.

Universitetet i Bergen administrerer avkastningen fra fondet i overensstemmelse med god

regnskapsskikk og etter nærmere anvisning fra Kunnskapsdepartementet.

Universitetet i Bergen rapporterer hvert år til Kunnskapsdepartementet om bruken av

midlene.

Rapportering

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rutinebeskrivelse om regnskapsførsel og

http://www.holbergprisen.no/statutter-ludvig-holbergs-minnefond.html 03.02.2014
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praktisk håndtering av fondskapitalen.

20. Kunnskapsdepartementet rapporterer årlig til Stortinget om bruken av fondets midler.

Endring av statuttene 21. Statuttene for Ludvig Holbergs minnefond kan endres av

Kunnskapsdepartementet. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet januar 2008 Trond Fevolden

departementsråd

http://www.holbergprisen.no/statutter-ludvig-holbergs-minnefond.html 03.02.2014



Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode:
Sak nr.: 2012/6215

Styresak: 10/14
Møte: 13.02.14

Universitetets deltakelse i medieklyngen «Media City Bergen»

Bakgrunn
I sak 4b/12 ble det rapportert om at universitetet utreder en medieklynge i Bergen i
samarbeid med TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og teknologiselskapet
Vizrt. Bygget «Media City Bergen» skal også kunne gi plass for flere medie- og
teknologibedrifter, egen medialab, greenhouse, formidlingssenter og
møteromsfasiliteter. Prosessen startet i 2009 med utgangspunkt i dialog mellom
universitetsledelsen og konsernledelsen i TV2 om muligheter for å styrke
samarbeidet mellom partene.

Status for arbeidet med medieklynge ble behandlet i styret i sak 7/13 der det ble
fattet følgende 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»

Ambisjonen med medieklyngen er å etablere et internasjonalt ledende sentrum for
medieinnovasjon og —kunnskap. Klyngesamarbeidet skal utvikles med felles
lokalisering og samarbeid om kunnskapsutvikling, studietilbud, forskningsprosjekter,
teknologi og innovasjon. Universitetet har en viktig rolle som 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. 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

En medieklynge vil gi et miljø for praktisk medieutdanning og praksisnær forskning
som er unikt ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Medieklyngen vil gi en
mulighet til å koble ulike mediemiljøer, teknologimiljøer, utdannings- og
forskningsmiljøer som legger til rette for nyskaping, innovasjon og kunnskapsutvikling
i grensesnittet mellom ulike aktører og kompetanseområder. Institutt for
informasjons- og medievitenskap har også inngått et forpliktende samarbeid med de
øvrige klyngeaktørene om en SFI-søknad som ferdigstilles i disse dager.



Status for arbeidet med forpliktende avtale om bygg
Våren 2013 inngikk alle aktørene en intensjonsavtale med Entra Eiendom om å
videreutvikle eksisterende bygningsmasse i Lars Hilles gate. Aktørene er nå inne i
sluttforhandlinger om en avtale og ambisjonene er å kunne signere en endelig avtale
om medieklynge våren 2014 med sikte på innflytting høstsemesteret 2017.

Arealkostnadene for ca. 2000m2 ble i sak 7/13 anslått til om lag 6 millioner kroner
årlig for UiB og det er ikke noe i sluttforhandlingene som tilsier at det vil være store
avvik i forhold til kostnader. En viktig økonomisk premiss er at universitetet tilføres
fullfinansierte studieplasser for å etablere nye mastergradsplasser i høyeste
finansieringskategori. I UiBs budsjettforslag for 2015 ble Kunnskapsdepartementet
varslet om at universitetet vil komme tilbake til nærmere behov knyttet til finansiering
av studieplasser i klyngen.

Utvikling av DigUiB-læringslab i medieklyngen
Universitetet planlegger nå også som en del av satsingen på prosjektet DigUiB å
etablere en læringslab (DigUiB- læringslab)) i medieklynge med infrastruktur og
kompetanse som gjør det mulig for UiB å tilby studenter og ansatte morgendagens
digitale løsninger for utdanning, forskning og formidling. Læringslaben vil kunne gi
UiB en nasjonalt ledende rolle i å utvikle digitale løsninger for studenter og ansatte.

Læringslaben skal styrke universitetets kjernevirksomhet ved å
Tilby oppdatert digital infrastruktur for utdanning, forskning og formidling
Gi universitetets ansatte pedagogisk opplæring innenfor et digitalt læringsmiljø
Gi universitetets ansatte kurs og opplæring i formidling
Utvikle nye digitale utdanningstilbud i samarbeid med universitetets fagmiljøer
Legge til rette for samarbeid med eksterne parter om tekniske løsninger og
fremtidige utdanningsbehov

Læringslaben organiseres som en integrert del av «Media City Bergen» og vil inngå i
et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor
mediefeltet. Arbeidet med å prosjektere lokaler for DigUiB - læringslab kan starte
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sammen med utbygger så snart det foreligger bindende avtale om byggeprosjektet.
UiB har opsjon på leie av ytterligere 700m2 til denne delen av medieklyngen.

Innenfor DigUiB-prosjektet er det nedsatt en egen prosjektgruppe for læringslaben
som i tillegg til planlegging av lab i medieklyngen vil arbeide med mer å få på plass
kompetanse og en midlertidig infrastruktur for læringslab-aktiviteter allerede i
inneværende år.

Universitetsdirektørens kommentarer
Arbeidet med etablering av en medieklynge i Bergen er nå i en sluttfase og vil kunne
bidra til å fornye undervisning og forskning på feltet i samspill med omverden og
styrke UiB som et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. Økt satsing på
digitalisering gjennom DigUiB legger til rette for at medieklyngen også kan bli en
viktig ressurs for hele universitetet.

Universitetene har en særlig forpliktelse til å bidra til kunnskapsutvikling og
kompetanseoppbygging, der fagenes utvikling og egendynamikk og samfunnets
behov for forskning og forskningsbasert høyere utdanning ses i sammenheng. En
medieklynge i Bergen vil kunne være et godt eksempel på hvordan universitetet
ivaretar slike forpliktelser og styrker sitt omdømme som partner i et
kunnskapsintensivt kultur-, samfunns- og næringsliv. Arbeidet med Media City
Bergen og konkretisering av Science City Bergen gjennom EnTek-bygget er
eksempler på hvordan etablering av fysiske klynger kan gi stor kraft i bredden av
universitetets fagmiljøer.

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,
om saken. En langsiktig leieavtale i en framtidig medieklynge vurderes ikke å
redusere universitetets handlefrihet i arealsammenheng.

Vedtak:
Styret tar orienteringen om etablering av medieklynge og økt satsing på DigUiB-
læringslab til etterretning

4.2.14
Tore Tungodden
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