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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

2

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 DigUiBlæringslab til etterretning

4.2.14
Tore Tungodden
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