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Overordnede kommentarer: 

Korona-pandemien har gjort det siste året uvanlig utfordrende for SKUP. Fjorårets 

konferanse var ferdig planlagt og booket som en fysisk event. Den måtte avlyses på relativt 

kort varsel, med tilhørende ekstra administrativt arbeid og økonomisk usikkerhet.  

Det var lenge usikkert hvilken form årets konferanse kunne få. SKUP-styret valgte allerede i 

desember 2020 å arrangere SKUP 2021 som en heldigital konferanse. Så tidlig kunne man 

ikke vite om en fysisk konferanse ville bli mulig – men avgjørelsen har gjort at man har 

kunnet planlegge i ro, og har unngått store endringer i siste liten. 

Kontrollkomiteens arbeid: 

Kontrollkomiteen har i perioden bestått av Ståle Hansen, NRK (leder), Bjørn Kristoffer Bore 

fra Vårt Land, og Astrid Marie Holand fra Nord universitet. 

Komitearbeidet har i år foregått digitalt. Referatene fra styremøtene har blitt oversendt 

fortløpende og i tide, slik at det har vært mulig å følge arbeidet i styret underveis.  

Kontrollkomiteens leder har hatt et eget møte med Skups styreleder, sekretariatsleder og 

økonomiansvarlig. Komiteens spørsmål til årets virksomhet ble besvart på en grundig måte. 

Vårt inntrykk er at økonomistyringen i Skup er god.  

Skups økonomi: 

Takket være godt arbeid mot mediehusene og tilskuddsgiverne kommer Skup gjennom det 

siste spesielle året med et svært godt driftsresultat på nesten 1,7 millioner. Skups 

egenkapital er nå på i overkant av 3,5 millioner kroner. 

Skup opplyser at det ikke lenger er ettervirkninger etter underslagssaken som ble avdekket i 

2016. 

Med dagens egenkapital er Skup nær ved å ha midler til å arrangere en konferanse på egen 

kjøl, dersom noe ekstraordinært skulle oppstå. Dette har tradisjonelt vært et mål for Skup, 

og har vært drøftet på flere årsmøter tidligere. Styret mener det er behov for å bygge 

egenkapitalen videre. I tillegg vil husleien øke til 120.000 kroner i året når Skup flytter til 

Pressens Hus. Kontrollkomiteen vil likevel tilrå styret å drøfte hva som er en hensiktsmessig 

størrelse på egenkapitalen. 

I tillegg til årsregnskapet har kontrollkomiteen mottatt et mer detaljert, kontospesifisert 

årsregnskap. Dette har gjort det enklere for oss å ha oversikt. Merkingen av hvilke poster 

som tilhører Data-Skup har blitt bedre, slik tidligere kontrollkomiteer har etterlyst. 



Kontrollkomiteen merker seg at det gjenstår 82.620 kroner som skulle vært refundert til 

ulike medier etter fjorårets avlyste konferanse. Dette har så langt ikke blitt gjort, fordi de 

aktuelle mediene ikke har besvart forespørsler fra Skup, eller oppgitt nødvendig 

innbetalingsinformasjon. Vi oppfordrer Skup til å avklare hva som skal skje med disse 

pengene. 

Tilskudd og nye oppgaver: 

Kontrollkomiteen vil berømme Skups arbeid med de eksterne tilskuddene det siste året. Selv 

om noe av økningen er situasjonsbestemt i Korona-tiden, har nesten samtlige tilskudd økt 

markant i 2020. 

I tillegg har Skup blitt tildelt 7,5 millioner kroner over tre år fra Utenriksdepartementet. 

Pengene skal brukes til opplæring i undersøkende journalistikk i Asia, Afrika og Midt-Østen. 

Dette er en fin satsing, og en tillitserklæring til Skup, som i mange år har drevet denne typen 

arbeid. Mye av arbeidet vil falle på sekretariatslederen, som i dag har 60 prosents stilling. 

Styret opplyser at deler av UD-pengene kan brukes til administrasjon. Kontrollkomiteen vil 

likevel be styret holde et våkent øye med hvor stor den ekstra belastningen blir, og eventuelt 

vurdere tiltak om det skulle bli nødvendig. 

Oppmøtet i styret: 

Kontrollkomiteen noterer seg at oppmøtet i styret i år er på imponerende 87 prosent. Et for 

lavt oppmøte har i mange år vært en utfordring, som har vært påpekt av flere 

kontrollkomiteer. Derfor er årets tall gledelig. Styret tilskriver dette den utstrakte bruken av 

digitale møter som har vært nødvendig i år. Kanskje bør man holde på digitale møter der det 

fungerer – for eksempel når agendaen handler om saksbehandling og ikke idedrodling. 
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