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Visjon og målsetting 

Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk. Ifølge SKUPs 

vedtekter skal det gjøres ved å: 
 

● «Sørge for at det minst én gang i året holdes et landsomfattende 

seminar om undersøkende journalistikk» 

● «Sørge for et godt nettsted for dokumentasjon og debatt om 

undersøkende journalistikk» 

● «Sørge for at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir 

premiert» 

● «Fremme samarbeid mellom journalister i Norge og internasjonalt» 

 
Visjonen er at SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme 

utviklingen av undersøkende journalistikk i Norge. SKUP skal også være aktiv i 

den journalistfaglige debatten i hele programperioden. 
 

Arbeid som styret igangsetter skal være rotfestet i handlingsplanen og 
stiftelsens vedtekter, og til enhver tid vurderes opp mot de økonomiske 

rammevilkårene. Handlingsplanen er et styringsdokument, og det er årsmøtet 
som rettleder styret med tanke på de overordnede prioriteringene. 

 
Styret er glade for å videreføre det nære og gode samarbeidet med Fritt Ord, 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, STUP, Institutt for 
Journalistikk, Internasjonal Reporter, Norsk Presseforbund, Norsk 

Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen og andre. 
 

SKUP skal opprettholdes som stiftelse, og hovedoppgaven er fortsatt den årlige 
SKUP-konferansen. I tillegg skal styret arbeidet for å bringe SKUPs visjoner ut 

til landets journalister også utenom selve konferansen. Dette skal blant annet 

skje gjennom deltakelse i samfunnsdebatten og på andre 
konferanser/seminarer. 
SKUP-prisen 

SKUP skal fortsette å dele ut SKUP-prisen, samt arbeide for å opprettholde 

posisjonen som den gjeveste prisen for kritisk og undersøkende journalistikk i 

Norge. Det er et mål at de innsendte bidragene samlet skal representere hele 
presse-Norge, både når det gjelder størrelse, plattformer, ressurser og 
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geografi. Mindre redaksjoner må derfor oppfordres spesielt til å sende inn 

metoderapporter. 

 
SKUP-konferansen 

SKUP-konferansen skal også i kommende programperiode være den viktigste 
møteplassen for faglig debatt, erfaringsutveksling og kursing i undersøkende 

journalistikk for norske journalister og redaktører. Konferansen skal fortsatt 
være en av de ledende arenaene for etter- og videreutdanning, både for 

journalister og redaksjonelle ledere.  

 
De siste årene har konferansen hatt et særlig fokus på hverdagsgraving. Dette 

har blitt svært godt mottatt i mindre redaksjoner, og er noe styret vil dra med 
seg inn i programarbeidet resten av perioden. Årets konferanse har også et 

eget spor for redaksjonelle ledere. Styret vil fortsette å legge til rette for å få 
flere ledere som deltakere på konferansen.  

 
Programmet skal speile aktuelle problemstillinger i mediebildet og ha relevante 

seminarer både for lokalpresse, fagpresse og riksmedier. SKUP skal bevisst 
rekruttere foredragsholdere fra mindre redaksjoner og fra distriktene. Det skal 

være et mål at minst 40 prosent av foredragsholderne er kvinner. Konferansen 
skal evalueres grundig hvert år. 

 
SKUP og IJ sin graveskole 

Graveskolen i forkant av konferansen har i mange år gitt et variert og konkret 

tilbud om innføring i journalistisk arbeidsmetode. Etter dårlig påmelding i 
2016, har antall deltakere tatt seg opp igjen både i 2017 og 2018. 

 
SKUP vil, i samarbeid med Institutt for Journalistikk, løpende evaluere og 

utvikle graveskolen. Det vil også være aktuelt å tilpasse innholdet etter ønske 
fra deltakende redaksjoner eller organisasjoner som Landslaget for lokalaviser. 

 
Data-SKUP 

Data-SKUP er det ferskeste arrangementet i SKUPs portefølje. Konferansen ble 

første gang arrangert høsten 2014, og fokuserer utelukkende på kursing i 
datastøttet journalistikk. Målet er å gi deltakerne nyttige verktøy og digital 

kompetanse, uavhengig av forkunnskaper. 

 
Etter tre konferanser har Data-SKUP blitt et innarbeidet arrangement. I 2017 

var interessen så stor at det ikke var plass til alle som ønsket å delta. I 2018 
skal konferansen for første gang holdes i konferanselokalene til OsloMet – 

storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Lokalene har 
plass til rundt 200 deltakere, og målet for perioden er å øke deltakerantallet 

fra de 113 deltakerne vi hadde i 2017. 
 

SKUP jobber for å få til et langvarig og faglig godt samarbeid med 

journalistutdanningen på OsloMet. Det kan også være aktuelt å utvide Data-
SKUP med et akademisk spor, som OsloMet i tilfelle vil ta ansvar for. 
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Dataskup-prisen har blitt delt ut to ganger, og SKUP ønsker å videreføre denne 

prisen. Vi har en utenlandsk, internasjonalt anerkjent jury, og prispengene på 
50 000 kroner er finansiert av Dagbladets Stiftelse.  

 
Metoderapporter 

SKUPs nye hjemmeside inneholder trolig verdens største samling av 
metoderapporter. De benyttes både i det daglige arbeidet av journalister, og til 

undervisnings- og forskningsformål. Arkivet, med rapporter i den originale 

form som de ble vurdert av juryen, er av betydelig historisk verdi. 
 

Med den nye hjemmesiden har metoderapportene blitt langt mer synlige og 
lettere tilgjengelig. Styret får av og til henvendelser fra personer som er omtalt 

i gamle rapporter og som ønsker dem fjernet eller avindeksert. Styret tar 
stilling til forespørslene i hvert enkelt tilfelle, men vil i løpet av denne perioden 

vurdere å innføre retningslinjer for slike forespørsler. 
 

Fram mot innlevering av metoderapporter for 2018, vil det bli utviklet nye 
rutiner som skal redusere risikoen for at metoderapportene som publiseres på 

skup.no utløser rettslige krav. SKUP er i dialog med NJ, NR og NP om dette. 
 
STUP 

SKUP har siden 2014 arrangert kursreiser til datajournalistikk-konferansen 
NICAR i USA. Noen år har det også blitt arrangert kursreiser til IRE. Kursene er 

finansiert av Studiepermisjonsordningen. SKUP ønsker å fortsette kursreisene 
og vil løpende vurdere andre kurstilbud i samarbeid med STUP. 

 
Øvrige arrangement 

SKUP-styret vil kontinuerlig vurdere behovet og muligheten for å gjennomføre 

journalistfaglige kurs og samlinger alene eller i samarbeid med øvrige aktører i 
pressen. Styret må imidlertid se dette opp mot ressurssituasjonen i 

sekretariatet, og vurdere å kreve økonomisk kompensasjon for å dekke utvidet 
arbeidstid for sekretariatsleder. 

 
Debatter og samarbeid 

Medlemmene i SKUP-styret skal delta i journalistfaglige debatter og seminarer. 

Det er ønskelig med et samarbeid med journalistutdanningene, NJs lokallag og 
mediebedriftene lokalt. 

 
Etter at SKUPs treårige avtale med Schibsted om studentstipender gikk ut i 

2017, er det et mål for perioden å få til en ny langsiktig avtale med Schibsted 
eller andre. Schibsted bidrar også med 50 000 kroner til studentstipender i 

2018.  

 
SKUP har i 2017 innledet et samarbeid med journalistutdanningen ved 

Universitetet i Bergen. Foreløpig er det snakk om studenter som leverer saker 
til skup.no og samarbeid om foredragsholdere. Når universitetet oppretter sitt 
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planlagte Senter for undersøkende journalistikk, vil det i perioden bli aktuelt å 

utvide samarbeidet. 

 
Regionale konferanser 

SKUP-styret skal i programperioden videreføre dialogen med de regionale 
journalistkonferansene og i størst mulig grad være representert på samtlige 

konferanser. 
 
Skup.no 

SKUP skal etter planen få ny hjemmeside rett før årets konferanse. Den nye 
hjemmesiden er langt mer oversiktlig og enklere å oppdatere enn den gamle. 

Det viktigste argumentet for fornyelsen har likevel vært å gi «SKUPs gull» – 
metoderapportene – mer fremtredende plass.  

 
I tillegg til metoderapportene, skal SKUPs nettsted gjennom hele året 

oppdateres med innhold knyttet til SKUPs virksomhet og stiftelsens aktiviteter. 

Styret vil utpeke et styremedlem som får spesielt ansvar for å bistå 
sekretariatsleder med å oppdatere hjemmesiden og styre SKUPs brukerkontoer 

i sosiale medier. 
 

Styret har besluttet å ikke utgi Siste Skup i papirform på årets konferanse. 
Med en ny hjemmeside, mener styret at det var på tide at også Siste Skup tok 

steget over i det heldigitale livet. Produksjonen av en papiravis har de siste 
årene vært arbeidskrevende, og SKUP har selv måttet bekoste trykkingen av 

avisen. 
 

SKUP har etablert et samarbeid med journalistutdanningen ved Universitetet i 
Bergen om levering av stoff til skup.no i forbindelse med konferansen. I år har 

universitetets fire masterstudenter i undersøkende journalistikk levert saker på 
forhånd. De vil også levere saker løpende på konferansen. Dette er et 

samarbeid vi ønsker å videreføre. 

 
Internasjonalt samarbeid 

Det er et mål at SKUP skal beholde sin posisjon som drivkraft i samarbeidet 
mellom journalister i det globale gravenettverket GIJN. SKUP mistet sitt 

styremedlem i organisasjonen i 2017, men bør ha som ambisjon å på sikt få en 

ny person inn i styret. 
 

SKUP arrangerte den globale konferansen GIJC på Lillehammer i 2015 og bidro 
både administrativt og finansielt til GIJC i Johannesburg i 2017. SKUP sørget 

for én million kroner i stipendmidler fra Utenriksdepartementet, og var med 
det blant de største sponsorene av konferansen. Dette gjorde at 62 

journalister fra til sammen 34 land kunne delta og få et bedre utgangspunkt 
for å drive undersøkende journalistikk.  
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GIJC 2019 skal arrangeres i Hamburg. Styret vil vurdere å søke om 

stipendmidler for utenlandske journalister på nytt hvis ressurssituasjonen i 

sekretariatet tillater det.   
 

SKUP-styret vil opprettholde nettverkssamarbeidet i Norden. Det har blitt tatt 
grep for å unngå at SKUP-konferanen kolliderer med Gräv i Sverige og Data-

SKUP med FUJ i Danmark, slik som har vært tilfelle de siste årene. Stiftelsen 
vil sende representanter til Gräv og FUJ, forutsatt at økonomien tillater det. 

 
Styret har også opprettet kontakt med den finske graveorganisasjonen TYJ og 

holder løpende kontakt med gravemiljøet på Island. SKUP skal fortsatt støtte 
opp om og informere om det europeiske fondet for gravejournalistikk.  

 
SKUP vil søke å delta på andre utenlandske konferanser, dersom økonomien 

tillater det. 
 
Økonomi 

Etter å ha vært på konkursens rand i forrige periode, har SKUP en solid 
økonomi ved inngangen til denne programperioden. Egenkapitalen gir 

stiftelsen økonomisk trygghet som er nødvendig for å opprettholde en 
konferanse med høy faglig kvalitet og et sekretariat. 

 
Styret har et særskilt ansvar for å sikre at midlene kommer stiftelsens formål 

til gode. I løpet av perioden vil styret vurdere å sette ned et utvalg som skal se 

nærmere på nye inntektskilder for stiftelsen. 
 

Prisen for deltakelse på konferansen skal holdes på et ansvarlig nivå og ta 
utgangspunkt i det generelle prisnivået. Etter å ha holdt konferanseavgiften 

uendret i flere år, vil styret i løpet av perioden ta stilling til om denne skal 
heves, i alle fall på linje med prisstigningen. 

 
Styrets skal bare unntaksvis honorere utenlandske foredragsholdere for 

deltakelse på konferansen. Norske forelesere fra pressens egne rekker skal få 
dekket konferansedeltakelse og øvrige utgifter fra arbeidsgiver. Styret har 

vedtatt at frilansere som skal forelese kan få dekket både konferanseavgift og 
hotell hvis de ikke har oppdragsgivere som er villige til å betale. 

 
Organisasjon 

Dugnadsinnsats er fundamentet i SKUPs arbeid. Både i styret, rådet og og 

andre organer, men også i planlegging og gjennomføring av alt arbeid som 
skjer i SKUPs regi. Det skal holdes årsmøte hvert år, der det velges styre, råd, 

valgkomité og kontrollkomité. 
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SKUP-styret 

Styret, under ledelse av styreleder, skal lede stiftelsens arbeid mellom 

årsmøtene. Styret skal speile hele presse-Norge, og begge kjønn skal være 
representert med minst 40 prosent. 

 
Antall styremøter skal holdes så lavt som mulig. Styret skal ha flere 

heldagsmøter og én helgesamling for å få mest mulig tid til programarbeid. 
Mesteparten av arbeidet med programmet må den enkelte påregne å gjøre 

utenom styremøtene. 

 
Det er et uttalt mål for perioden at oppmøteprosenten på styremøtene skal 

ligge på 80 prosent. 
 
SKUPs råd 

SKUPs råd skal være et rådgivende organ for styret på oppfordring fra styret. 

Rådet skal også fungere som ambassadører for stiftelsen. Under avviklingen av 

konferansen, kan medlemmer av rådet bli bedt om å bidra som debattledere 
eller innledere. 

 
SKUP-sekretariatet 

SKUP-sekretariatet skal tilrettelegge for driften av stiftelsen og ha nødvendige 

ressurser. Sekretariatet fyller svært viktige oppgaver med forberedende arbeid 
for styre, oppsummering, saksutredning og koordinering av styrets arbeid. 

Sekretariatslederen skal utrede og arbeide for å øke stiftelsens frie inntekter. 
 

Nåværende sekretariatsleder har hatt 50 prosent stilling, noe styret ser ikke er 
tilstrekkelig hvis SKUP skal opprettholde samme aktivitetsnivå som i dag. I 

budsjettet for 2018–19 er det lagt opp til at stillingen utvides til 60 prosent. I 
perioden skal styret vurdere om det er behov for en ytterligere utvidelse. 

 
Valgkomiteen 

Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye styremedlemmer og tydelig 

informere disse og arbeidsgiverne om hva vervet innebærer av bruk av 
arbeidstid og reiseutgifter. Det er svært viktig at både nye styremedlemmer og 

deres ledere forstår omfanget av styrearbeidet, og at lederne er villige til å 
legge til rette for det. 

 
Valgkomiteens informasjonsskriv til nye styremedlemmer og deres 

arbeidsgivere skal benyttes ved rekruttering til styret. I løpet av perioden vil 
styret vurdere om det er nødvendig å få nærmeste leder for nye 

styremedlemmer til å signere på at informasjonen er mottatt og forstått. 
 
Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteens oppgave er å drive etterkontroll av styrets vedtak. Komiteen 
skal avlevere en egen rapport til årsmøtet om styrets arbeid sett i forhold til 

SKUPs vedtekter og statutter generelt, og forvaltningen av stiftelsens økonomi 
spesielt. 


