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Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
 Styresak 29/18, Utredning av muligheten for å etablere nasjonal universitetsavis 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_29-18_nasjonal_universitetsavis.pdf  
 Styresak 60/18, Status for utredning av muligheten for å etablere en nasjonal 

Universitetsavis 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_60-18_statusnasjonaluniversitetsavis.pdf  

 Styresak 82/18, Fullmakt til å forhandle om eierskap i nasjonal universitetsavis 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_82-18_fullmakt_forhandling_nasjonaluniversitetsavis.pdf  
 

Saken gjelder: 
 
UiB har det siste året vært i dialog med OsloMet om eierskap i en nasjonal universitetsavis 
(Khrono). I denne saken presenteres styret for et forslag om at universitetet skal inngå en 3-
årig avtale om å etablere en nasjonal universitetsavis i samarbeid med OsloMet, 
Universitetet i Oslo, UiT, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet 
i Sørøst-Norge og Høgskulen på Vestlandet. 
 
Ved inngåelse av en avtale om nasjonal universitetsavis skal det etableres en nasjonal 
redaksjon med et tyngdepunkt i Bergen. Denne redaksjonen skal levere innhold både til 
en nasjonal plattform og en lokal På Høyden-plattform 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styret gir sin tilslutning til at universitetsledelsen kan sluttforhandle avtale om 
nasjonal universitetsavis i henhold til rammer gitt i denne saken. UiB skal dedikere 3 
årsverk til en nasjonal redaksjon i Bergen 
 

2. Styret gir sin tilslutning til at universitetsledelsen inngår avtale med OsloMet og 
Khrono om at Bergensredaksjonen av Khrono skal levere innhold både til en nasjonal 
plattform og en lokal På Høyden-plattform 
 

3. Styret forutsetter at avtalene skal evalueres i løpet av en 3-årsperiode 
 

   
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
  
 
22.11.2018/Tore Tungodden 
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2. Protokoll fra styremøte i Khrono 19.11.2018 
3. Merknad fra mindretallet i styret i På Høyden 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 122/18 29.11.2018 2018/4165 
 
 

Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av på høyden 
 
Bakgrunn 
UiB har det siste året vært i dialog med OsloMet om eierskap i en nasjonal universitetsavis 
(Khrono). Styret ble i sak 82/18 forelagt skisse til rammer for avtale om nasjonal 
universitetsavis og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å sluttforhandle en avtale med OsloMet om 
eierskap i nasjonal universitetsavis i henhold til rammer gitt i denne saken. Fremforhandlet 
avtale forelegges Styret for godkjenning  
 
2. Hvis det oppnås enighet om avtale forelegges Styret et forslag til reorganisering av På 
Høyden som lokalavis for UiB, med justert formålsparagraf 
 
Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden har sammen med styreleder Jan Heiret i 
På Høyden utgjort universitetets forhandlingsdelegasjon. 
 
Status for den nasjonale prosessen 
Styret ble i sak 82/18 orientert om at flere institusjoner var interessert i å delta i arbeidet med 
å etablere en nasjonal universitetsavis. Selv om OsloMet og UiB har hatt en førende rolle i 
arbeidet, har begge institusjonene i hele prosessen vært inviterende med hensyn til å 
involvere flere aktører.  UiB har deltatt på to dialogmøter i høst sammen med andre 
interessenter for å drøfte videre prosess for å utvikle en nasjonal universitetsavis.  
 
Følgende andre institusjoner har nå signalisert at de ønsker å inngå det nasjonale 
samarbeidet: 
 

- Universitetet i Oslo 
- UiT – Norges Arktiske universitet 
- NTNU 
- Universitetet i Agder,  
- Universitetet i Stavanger  
- Universitetet i Sørøst-Norge 
- Høgskulen på Vestlandet. 

 
De ni institusjonene er nå i ferd med å utarbeide en samarbeidsavtale om en nasjonal 
universitetsavis jf vedlegg 1. Partene har en intensjon om å realisere ambisjonen om Khrono 
som en uavhengig riksdekkende nettavis for universitets- og høgskolesektoren, og 
randsonen rundt denne. 
 
I henhold til samarbeidsavtalen skal det etableres en nasjonal redaksjon i Bergen. UiB tilfører 
3 årsverk til den nasjonale redaksjonen. Det skal opprettes en egen stilling som 
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redaksjonssjef for bergensredaksjonen. I tillegg klargjør avtalen at enten styreleder eller 
redaktør skal komme fra Bergen.  
 
I første omgang vil samarbeidet om nasjonal universitetsavis organiseres som et 
samarbeidsforetak. I løpet av 2019 skal institusjonene søke å finne mer langsiktig 
organisering for den nasjonale avisen.  
 
Avtalen som nå inngås skal evalueres i løpet av 3 år. 
 
Forslag til nasjonal avtale ble sendt ut fra OsloMet til institusjonene 16.11.2018 med frist til 
7.12.2018 på å gi sine tilslutning. OsloMet skal behandle saken i sitt styremøte 14.12.2018. 
 
Khrono sitt styre behandlet forslaget til nasjonal avtale i sitt styremøte 19.11.2018 (vedlegg 
2) og fattet følgende vedtak: 
«Khronos styre slutter seg de overordnet intensjonene i utkastet til «Avtale om felles utvikling 
av Khrono som nasjonal nettavis for universitets- og høgskolesektoren», og mener at avtalen 
gir gode muligheter for å nå de strategiske målsetningene for avisen.» 
  
Khrono sitt styre hadde også en del merknader og kommentarer til avtaleutkastet som 
oversendes partene og som styret i Khrono anmodet at det vurderes tatt inn i avtalen før 
endelig behandling. I lys av disse kommentarene har OsloMet oversendt et revidert utkast til 
nasjonal avtale (vedlegg 1) der forslag til endringer i avtalen etter innspill fra Khrono-styret er 
markert. 
 
 
 
På Høydens fremtidige rolle 
I behandlingen av sak om nasjonal universitetsavis har Styret så langt lagt til grunn at På 
Høyden skal videreføres som en selvstendig lokalavis for UiB. OsloMet og de andre 
aktørene har tilsvarende lagt til grunn at det er UiBs anliggende hvordan vi organiserer vår 
egen avis. 
 
Som en del av forhandlingsprosessen har det vært aktiv dialog mellom universitetsledelsen 
og styreleder i På Høyden, og mellom styret i På Høyden og redaksjonen for å vurdere 
hvordan På Høyden best kan organiseres i en ny kontekst der det etableres en nasjonal 
redaksjon i Bergen som også skal samlokaliseres med På Høyden sin redaksjon. Ulike 
former for samarbeid mellom to selvstendige redaksjoner har vært vurdert, i samsvar med 
Styret sitt vedtak, men uten at disse har fremstått som fullgode alternativer som ivaretar både 
det lokale og det nasjonale perspektivet.   
 
På dette grunnlag har derfor Styret i På Høyden i dialog med universitetsledelsen, OsloMet 
og Khrono lansert en ny modell som innebærer at den fremtidige bergensredaksjonen skal 
levere innhold både til en nasjonal plattform og en lokal På Høyden-plattform for ansatte og 
studenter ved UiB.  
 
Styret i På Høyden behandlet saken i styremøte 21.11.2018 og fattet følgende vedtak: 
«Styret i På Høyden støtter forslaget om å etablere en nasjonal universitetsavis der en 
samlet bergensredaksjon skal produsere innhold både til en lokal På Høyden-plattform og en 
nasjonal plattform. Modellen som er valgt, som innebærer en sterkt utvidet 
bergensredaksjonen av Khrono, med en lokal redaksjonsledelse, vil gi et meget godt 
grunnlag for samarbeid og journalistisk nybrottsarbeid både lokalt og nasjonalt.  For styret 
har det vært av avgjørende betydning at både redaktøren og de andre ansatte i På Høyden 
støtter dette forslaget.» 
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Vedtaket ble fattet mot to stemmer (stemmeforklaring fra mindretallet er gitt i vedlegg 3) 
 
Det foreslås derfor på dette grunnlagt at UiB inngår en egen tilleggsavtale med 
OsloMet/Khrono innenfor følgende rammer: 
 

 Ved inngåelse av en avtale om nasjonal universitetsavis skal det etableres en 
nasjonal redaksjon med et tyngdepunkt i Bergen. Denne redaksjonen skal levere 
innhold både til en nasjonal plattform og en lokal På Høyden-plattform for ansatte og 
studenter ved UiB 

 Redaksjonen tilføres 3 stillinger og nødvendige midler fra UiB til nasjonal journalistikk 
(i tillegg kan andre institusjoner velge å allokere ressurser til den nasjonale satsingen 
i Bergen) 

 Dagens stillinger og samlet budsjett for På Høyden overføres også 
til bergensredaksjonen av Khrono sammen med et oppdrag om å produsere 
lokaljournalistikk for ansatte og studenter ved UiB. De ansatte i På Høyden sitt 
tilsettingsforhold ved UiB vil være som i dag 

 De redaksjonelle ressursene for den samlede satsingen planlegges samlokalisert i 
Media City Bergen 

 Det skal lyses ut en stilling som redaksjonssjef for en samlet Khrono-redaksjon i 
Bergen. Redaksjonssjefen skal rekrutteres av redaktøren i Khrono i samarbeid med 
Khronos nye styre.  En komité bestående av redaktør, en representant fra styret og 
en representant fra redaksjonen deltar på intervjuene.  Tilsettingsrådet ved UiB 
tilsetter i stillingen, etter innstilling fra Khronos redaktør 
 

 Khronos redaksjonssjef i Bergen rapporterer til redaktøren og vil inngå som en del av 
Khronos ledergruppe 

 
 Khronos redaktør rekrutterer til journaliststillingene i Bergen i samarbeid med 

redaksjonssjefen i Bergen. Journalistene tilsettes ved UiB 
 

 Redaksjonssjefen har det daglige arbeidslederansvaret for Khronos samlede 
Bergensredaksjon med daglig ansvar for både det nasjonale redaksjonelle arbeidet i 
Bergen og daglig ledelse av arbeidet med å produsere lokaljournalistikk for På 
Høyden-plattformen innenfor Khrono 
  

 I dialog med Khrono vil det bli laget et driftsbudsjett for redaksjonen som gir 
tilfredsstillende rammevilkår for reiser, studentassistenter/stringer, 
kompetanseutvikling og teknisk infrastruktur.  

 UiB vil også i dialog med Khrono tilby nødvendig administrativ støtte til drift av 
Bergensredaksjonen. UiB vil også bidra med nødvendige midler til å utvikle den 
nasjonale plattformen.  

 Avtalen mellom UiB og Khrono om På Høyden skal evalueres innen 3 år med 
muligheter for begge parter til å trekke seg ut av samarbeidet 
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Oppfølging 
 

 Med utgangspunkt i disse rammevilkårene anbefales det at Styret gir 
universitetsledelsen fullmakt til å inngå en endelig avtale med OsloMet og de andre 
partnerne om en nasjonal universitetsavis. 
  

 Tilsvarende anbefales det at Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å inngå en 
separat avtale mellom UiB, OsloMet og Khrono om at den fremtidige 
bergensredaksjonen skal produsere innhold både på en nasjonal plattform og en 
lokal På Høyden-plattform for ansatte og studenter ved UiB, i henhold til rammer gitt i 
denne saken.  
 

 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
 
Universitetene har et særlig samfunnsansvar for å legge til rette for fri meningsutveksling og 
debatt. UiB har sammen med OsloMet tatt en førende rolle i arbeidet med å etablere en 
nasjonal universitetsavis. Styreleder i På Høyden Jan Heiret har vært en del av UiBs 
forhandlingsdelegasjon og hatt en sentral rolle i arbeidet. Dette har vært avgjørende for at 
universitetsledelsen i denne saken kan presentere et helhetlig forslag om en samlokalisert 
bergensredaksjon som skal levere innhold både til en nasjonal plattform og en lokal På 
Høyden-plattform for ansatte og studenter ved UiB. 
 
Da prosessen med nasjonal universitetsavis startet var det kun OsloMet og UiB som tydelig 
signaliserte ambisjoner for en nasjonal avis. I det foreliggende utkast til avtale har nå i alt 9 
universiteter og høgskoler støttet opp under initiativet. Det er realistiske forhåpninger om at 
flere institusjoner vil komme til. Det viser at UiB med sin inngang til forhandlingene har 
ivaretatt styret sitt ønske om en inviterende holdning til andre aktører for å sikre en reell 
tilslutning i sektoren til planene. 
 
Avtaleutkastet legger opp til at det i løpet av 2019 skal fremforhandles et forslag til 
permanent organisering av den nasjonale avisen. I tillegg legger avtalen opp til en evaluering 
etter 3 år som også gir UiB muligheter til å gå ut av avtalen hvis ambisjonene om en bredere 
og sterkere nasjonal arena for meningsutveksling og debatt i universitets- og 
høgskolesektoren, med et redaksjonelt tyngdepunkt utenfor hovedstaden, ikke er realisert. 
 
Universitetsledelsen vil også som videre oppfølging av denne saken på neste styremøte 
komme tilbake til en plan for hvordan arbeidet med internkommunikasjon ved UiB kan 
styrkes. 
 
 
 
22.11.2018/Tore Tungodden
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Avtale om felles utvikling Khrono  

som nasjonal nettavis for universitets- og høgskolesektoren 
 
 
 
 
 
 
 
 

xx.xx.2018 
  



UTKAST 2 

§ 1 - Formål 
Partene har en intensjon om å realisere ambisjonen om Khrono som en uavhengig 
riksdekkende nettavis for universitets- og høgskolesektoren, og randsonen rundt denne. Denne 
avtalen regulerer hvordan partene skal samarbeide om drift av Khrono i perioden fram til 
Khrono etableres som en selvstendig enhet, fristilt fra institusjonene.  
 
§ 2 – Parter i avtalen 
Avtalen inngås mellom institusjoner i, eller med tilknytning til, universitets- og 
høgskolesektoren, og som forplikter seg til å bidra med ressurser (finansielle midler eller egne 
ansatte), i perioden 2019, 2020 og 2021. De institusjoner som signerer avtalen per 1. januar 
2019 er:  
  

 Høgskulen på Vestlandet (HVL) 
 NTNU 
 OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) 
 Universitetet i Agder 
 Universitetet i Bergen (UiB) 
 Universitet i Oslo (UiO) 
 Universitetet i Stavanger (UiS) 
 Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) 

 
Avtalen er likevel åpen for andre institusjoner i, eller med tilknytning til, universitets- og 
høgskolesektoren som ønsker å bidra på tilsvarende måte.  
 
§ 3 – Styring  
Khrono videreføres formelt som en enhet ved OsloMet i avtaleperioden. Etter avtaleperioden 
skal Khrono etableres som en egen juridisk enhet (se § 8). Organiseringen i avtaleperioden 
bestemmes i denne avtalen.  

A) Øverste organ og- stiftelsesmøte 
Det etableres et årlig møte (øverste organ) bestående av en representant for institusjonene som 
har signert avtalen. Representantene må stille med fullmakt fra sine respektive institusjoner, 
slik at de bidra med å ta avgjørelser i de spørsmål som settes på sakskartet til møtet. 
I avtaleperioden bør det søkes enstemmighet konsensus i det øverste organet. I den grad det 
likevel skal voteres, gis institusjonene som er med et forholdsmessig antall stemmer basert på 
årlig bidrag, omregnet i kroner. Endringer i avtalen krever at minst halvparten av 
institusjonene som er med i avtalen stiller seg bak disse. 
Det årlige møtet avholdes senest 31. mai hvert år. På det årlige møtet skal følgende saker 
behandles:  

1. Årsrapport med regnskap for Khrono 
2. Endringer i formålsparagraf og/eller vedtekter (for Khrono) 
3. Eventuelle innkomne saker 
4. Valg av styre til Khrono 



UTKAST 3 

 
I løpet av januar 2019 avholdes et eget stiftelsesmøte, med en delegat fra hver av partene. 
Stiftelsesmøtet velger et styre bestående av 9 personer (inkludert styreleder), hvorav minst 
fire medlemmer skal ha god kunnskap om mediebedrifter eller redaksjonell kompetanse, og 
medlemmer skal være studenter.  
Det nedsettes en valgkomité bestående av tre representanter, som skal foreslå medlemmer til 
styret for Khrono. Valgkomiteens velges på det årlige møtet. I forkant av stiftelsesmøtet 
består valgkomiteen av en representant fra OsloMet, en representant fra UiB og en 
representant fra UiT.  
OsloMet er sekretariat for valgkomité, stiftelsesmøtet og det årlige møtet.  
 

B) Styret 
Styrets oppgave er å ansette ansvarlig redaktør, kontrollere at virksomheten drives i tråd med 
formål og vedtekter, ta stilling til overordnet strategi for avisen og vedta budsjett. Ansvarlig 
redaktør og styreleder skal i perioden komme fra henholdsvis Oslo og Bergen. Hvis redaktør 
sitter i Oslo, skal styreleder komme fra Bergen. 
 

C) Ansvarlig redaktør 
Avisen skal ha én ansvarlig redaktør, som skal ha det daglige ansvaret for personaloppfølging 
og redaksjonelt ansvar for avisen. Det innebærer at:  

1. Avisen skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten, Lov om redaksjonell fridom og 
pressens Vær Varsom-plakat.  

2. Avisen skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie 
pressens idealer.  

 
§ 4 – Partene for øvrig enige om følgende: 

1. Det skal utredes hvordan Khrono kan etableres som en selvstendig juridisk enhet, med 
en finansieringsmodell som sikrer reell uavhengighet og likeverdighet mellom partene, 
jf. § 8.  

2. Khronos målgruppe er: 
• Alle ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren, forskningsmiljøer, 
næringsliv, offentlig forvaltning og statlig virkemiddeinteresseorganisasjonerlapparat, 
samt randsoner til disse. 
• Alle andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt 
Selv om avisen er en nisjeavis skal den også ha allmenn interesse. 

3. Avisen skal ha et redaksjonelt miljø med tyngdepunkt både i Oslo og Bergen, jf § 5.  
 
§ 5 – Ressurser og finansiering avtaleperioden 
Partene bidrar med følgende elementer til drift av Khrono i avtaleperioden (må fylles inn):  
 

Institusjon Årlig beløp Særskilte føringer på bevilgning 



UTKAST 4 

OsloMet 4.500.000 OsloMet dekker i tillegg årlige kostnader 
knyttet til lokaler for Oslo-kontoret, samt 
tjenester knyttet til regnskap.  

UiB  Forplikter seg til å bidra med årlig 
finansiering tilvarende lønn- og 
driftskostnader for minimum tre årsverk 
med kontor i Bergen. 

HVL  Forplikter seg til å bidra med årlig 
finansiering tilsvarende lønn- og 
driftskostnader for ett årsverk. 

UiT  Forplikter seg til å bidra med årlig 
finansiering tilsvarende lønn- og 
driftskostnader for ett årsverk.  

NTNU   

UiA   

UiO   

UiS   

USN   

   

 
I tillegg til eventuelle økte personalkostnader skal de økte midlene i sin helhet brukes slik at 
Khrono reelt blir en riksdekkende avis som dekker tema, saker og begivenheter i hele landet. 
Det innebærer at det må være midler til drift og reisekostnader. Dersom det viser seg, ved 
gjennomgang av Khronos regnskaper på det årlige møte (øverste organ) etter §3, at ikke alle 
midlene som partnere har skutt inn er forbrukt til drift og utvikling av Khrono kan det årlige 
møtet vedta en forholdsmessig tilbakebetaling av innskutte midler og avkorting av innskudd 
for den resterende avtaleperioden. Det samme gjelder dersom Khrono skulle få 
reklameinntekter eller annen inntekt som ikke er omtalt i denne avtale.   
 
§ 6 – Formelle forhold og ansvar 
OsloMet har ansvar og risiko for nåværende og framtidige ansatte ved Khronos kontor i Oslo. 
UiB og HVL har ansvar for personer som ansettes Khronos kontor i Bergen. UiT har ansvar 
for personer som eventuelt ansattes med kontor i Tromsø. Det formelle arbeidsgiveransvaret 
ligger hos disse institusjonene i avtaleperioden, dog slik at redaktøren har det daglige ansvaret 
for personaloppfølging og redaksjonelt ansvar, slik det er beskrevet i § 4. OsloMet og UiB 
Institusjoner som knytter sin finansiering direkte til ansatte har også ansvaret for sine 
respektive medarbeidere etter avtaleperioden, jf likevel § 8. OsloMet eier rettighetene til 
navnet Khrono i prøveperioden, og fram til en eventuell egen enhet etableres, jf § 8.  
 



UTKAST 5 

§ 7 – Avtalens varighet 
Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2019 til og med 31. desember 2021, og parter som 
inngår i avtalen forplikter seg ressursmessig for hele perioden. Dette gjelder selv om en 
avtalepart trer inn i avtalen etter 1. januar 2019.  
 
§ 8 – Evaluering og utredning av framtidig modell  
Partene er enige om at Khrono skal etableres som en selvstendig enhet, fristilt fra 
institusjonene. OsloMet tar ansvar for å sette sammen en arbeidsgruppe som i skal utrede 
organisasjons- og finansieringsmodell. Modellen skal sikre reell uavhengighet for Khrono, 
mer likeverdighet mellom partene og være åpen og inkluderende for flere aktører.  
Dersom det ikke oppnås enighet om ny modell i løpet av 2019, har partene rett til å trekke seg 
fra avtalen fra og med 1.1.2020, dog slik at parter som har som har påtatt seg 
personalforpliktelser i perioden er ansvarlig for disse, jf § 5. Slik enighet forutsetter at alle 
vesentlige spørsmål er avklart og at det foreligger enstemmighet om ny modell.  
Forslag om framtidig modell må forelegges partene senest 1. januar 2021, slik at de ulike 
institusjonene får anledning til å ta stilling til framtidig modell i god tid før avtalens utløp.  
 
Oslo, xx.xx.2018 
 
For Høgskulen på Vestlandet    For NTNU   
For OsloMet – storbyuniversitetet   For Universitetet i Agder 
For Universitetet i Bergen   For Universitetet i Oslo    
For Universitetet i Stavanger   For Universitetet i Sørøst-Norge    
For Universitetet i Tromsø



Protokoll fra Khronos ekstraordinære styremøte 19.11.2018 (gjennomført med 
tre stykker i Oslo, en på skype, en på telefon og tre med innspill på epost) 
 
Tilstede: Anne Lise Fimreite (på Skype fra Bergen), Kari Kjenndalen (på telefon fra 
Spania), Irene Halvorsen, Bjørn Harald Hegreberg Garborg.  
Forfall: Steen Steensen, Rune Røsten og Anne Christel Johnsgaard hadde alle tre 
forfall, men har lest avtalen og meldt tilbake innspill og synspunkter på epost.  
 
Fra redaksjonen: Tove Lie 
 
Sak 23/18: Forslag til avtale  
 
 
 
Vedtak:  Khronos styre slutter seg de overordnet intensjonene i utkastet til  «Avtale 
om felles utvikling av Khrono som nasjonal nettavis for universitets- og 
høgskolesektoren», og mener at avtalen gir gode muligheter for å nå de strategiske 
målsetningene for avisen. 
 
 
 
Det framkom i møtet og på eposter en del merknader og kommentarer som 
oversendes partene og som styre anmoder at det vurderes tatt inn i avtalen før 
endelig behandling. 
 
 
 
 
Ad styring – under §3A  
 
Khronos styre har pr nå studentrepresentasjon. Styret mener at det også i framtiden 
bør være slik representasjon. Forslag er at man her følger UH-loven når det gjelder 
representasjon og at man innlemmer en studentrepresentant fra UiB og en fra 
OsloMet. 
 
Styret uttrykker en viss grad av bekymring overfor formuleringen: «I avtaleperioden 
bør det søkes enstemmighet i det øverste organet». Dette kan åpne for veto og bidra 
til handligslammelse i perioden. Det bør derfor arbeides med denne formuleringen. 
Konsensus kan være et bedre ord enn enstemmighet. 
 
Det ble stilt spørsmål til formuleringen i § 4-2 om«statlig virkemiddelapparat» er 
treffende. Kanskje burde man heller si: «..interesseorganisasjoner og offentlig/ statlig 
forvaltning..».? Det vil bl a fange opp UHR og tjenestemannsorganisasjonene samt 
organer som NOKUT, Diku og Forskningsrådet. 
 
Det ble også uttrykt at det som står i §5 om hva de ulike nye eierne skal bidra med av 
finansiering kan være noe uklart formulert. Her står det om UiB at de «Forplikter seg 
til å bidra med finansiering tilvarende lønn- og driftskostnader for minimum tre 
årsverk med kontor i Bergen.». I og med at avtalen løper over 3 år, kan dette tolkes 
på to måter: 1) At de vil finansiere tre årsverk i 3 år (altså totalt 9 årsverk i 



avtaleperioden), eller 2) at de vil finansiere ett årsverk i hvert av de tre årene, totalt 3 
årsverk. Den samme uklarheten gjelder de andre eierne som skal bidra med 
finansiering av årsverk (UiB, HVL og UiT): Skal de finansiere ett årsverk i tre år, altså 
3 årsverk hver i hele perioden (9 årsverk totalt), eller ett årsverk hver totalt i perioden 
(3 årsverk totalt). Dette bør presiseres.  
 
I §8 kan det virke litt uklart om fristen for å bli enige om en ny modell er utgangen av 
2019 eller 2020 (1. januar 21). Det bør sees på. 
 
Det er også noen uklarheter knyttet til at det enkelte steder i avtalen uttrykkes at man 
skal ha redaktør som kommer fra Oslo og styreleder som kommer fra Bergen. Det er 
forsåvidt klart utfra kontekst hva som menes, men det bør siden dette er en formell 
avtale, være mer ryddighet i hva som faktisk menes uttrykt. Man bør gjennomgående 
bruke institusjonsnavn og ikke stedsnavn i avtalen. 
 
 
Overskriften i §3A Øverste organ – stiftelsesmøte, her bør det stå «og» 
 
Det var ikke en del av styrets behandling, men redaktøren frembragte at redaksjonen 
i Khrono er positive til avtalen. 
 
 
. 



Vedlegg 3  Mindretallsinnstilling fra styret for På Høyden

Mindretallsinnstilling fra styret for På Høyden: 
  
«På Høyden videreføres som lokalavis for UiB ledet av en ansvarlig redaktør og et styre 
nedsatt av UiB. Styret ansetter ansvarlig redaktør på åremål og avisens journalister. Som 
minimum opprettholdes dagens ressursnivå med økning i takt med pris- og lønnsvekst.  
  
Samarbeid med Khrono:  

 På Høyden samlokaliseres med Bergensredaksjonen av Khrono.  
 På Høyden får inn i sin formålsparagraf at de skal samarbeide med 

Bergensredaksjonen av Khrono på måter som er til nytte og gavn for begge medier, 
dog ikke på en måte som går utover hver avis sin uavhengighet og selvstyre. UiB 
arbeider også for å få dette inn i Khronos styringsdokumenter.  

 Redaktøren for På Høyden får inn i sin stillingsinstruks at han/hun skal jobbe for et 
godt og gjensidig nyttig redaksjonelt samarbeid med Bergensredaksjonen av Khrono. 
UiB arbeider for å også få dette inn i Khronos styringsdokumenter.  

 Samarbeidet evalueres på overordnet nivå av de to medienes styrer.  
  
Marion Solheim og Nina Kristiansen, mindretallet i styret for På Høyden.  
  
Kommentar til mindretallsvedtaket: 
  
Forslaget tar vare på at det blir et samarbeid mellom de to redaksjonene og at det er to 
redaktører som skal jobbe for å få til dette. På Høyden vil være i samme situasjon som de 
andre lokale sektoravisene, å skulle drive journalistikk i en nisje der det også finnes en større 
nasjonal avis. Basert på mye godt samarbeid og litt sunn konkurranse vil begge avisene bli 
bedre.  
  
Om formålet er å lage en nasjonal avis for sektoren der På Høyden inngår, finner vi at 
flertallsinnstillingen fra styret er godt. Det regulerer antall stillinger, geografisk plassering av 
disse og økonomiske vilkår, men forsøker ikke å regulere eller innskrenke ansvarlig redaktørs 
rett til å styre hele redaksjonen og alt redaksjonelt innhold. Vi anser imidlertid vår rolle som 
styremedlemmer i På Høyden å ta vare på På Høyden, noe som også er i tråd med 
universitetsstyrets siste vedtak.» 


	Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden
	Avtaleutkast 20 november 2018_Khrono
	Siste Protokoll fra Khronos ekstraordinære styremøte 19 (1)
	Merknad fra mindretallet i styret i På Høyden

