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Overordnede kommentarer: 

Korona-pandemien gjorde 2021 til nok et unntaksår for SKUP. SKUP-konferansen ble 
arrangert digitalt. Den fysiske konferansen er hovedinntektskilden til SKUP, men godt salg av 
digitale deltakerpakker, og reduserte arrangementskostnader gjør at 2021 likevel ble et godt 
år for SKUP. Antallet deltakere digitalt var omtrent det dobbelte av det det er plass til på en 
fysisk konferanse, og tilbakemeldingene er bare marginalt dårligere enn på den siste fysiske 
konferansen i 2019. 

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 som i fjor 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 og sekretariatsleder. 
Komiteens spørsmål til årets virksomhet ble besvart på en grundig måte. Vårt inntrykk er 
også i år at økonomistyringen i Skup er god.  

Styrearbeidet: 

Kontrollkomiteen vi berømme styret for grundig arbeid. Flere store saker har vært behandlet 
det siste året, og saksbehandlingen er god. Dette er synliggjort gjennom god referatføring. 

Oppmøtet i SKUP-styret er også i år på et gledelig høyt nivå – 86 prosent.  

Skups økonomi: 

SKUP leverer i år et driftsresultat på i overkant av 450.000 kroner. Det er ned fra fjorårets 
helt spesielle resultat på 1,7 millioner. Det gode resultatet i fjor skyldtes blant annet at SKUP 
fikk beholde pengene fra de fleste påmeldte, til tross for at det ikke ble arrangert en fysisk 
konferanse. Årets resultat er i tråd med resultatet fra den siste fysiske konferansen i 2019, 
og representerer et mer normalt nivå. 

Overskuddet bidrar til en økning av egenkapitalen, som nå er på 3.750.000. Det har vært et 
bevisst ønske fra styret å bygge egenkapital, for å stå rustet for spesielle hendelser. Både 
underslagssaken fra 2016 og pandemien har vært slike hendelser.  

Det viser at det kan være en klok politikk. Kontrollkomiteen vil likevel også i år tilrå styret å 
drøfte hva som er en hensiktsmessig størrelse på egenkapitalen. 



SKUP fikk i fjor den første tildelingen av penger fra Utenriksdepartementet. Disse pengene 
skal brukes til opplæring i undersøkende journalistikk i Asia, Afrika og Midt-Østen. På grunn 
av begrensninger på reiser og annen aktivitet i forbindelse med pandemien, gjenstår en 
betydelig del av årets penger. Styret oppgir at de er i dialog med UD om bruken av disse 
midlene. 

Nye satsinger 

SKUP-styret har det siste året satt i gang flere nye satsinger - SKUP-podden, et samarbeid 
med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) om opplæring innen undersøkende 
metode, og et samarbeid med OsloMet om kunstig intelligens. Kontrollkomiteen vurderer 
det slik at alle disse prosjektene er godt innenfor SKUPs formål. 

Kontrollkomiteen reiste i fjor en bekymring om avtalen med Utenriksdepartementet ville 
medføre en stor økning i arbeidsbelastningen på sekretariatslederen, som har 60 prosent 
stilling. Vi ba styret holde et øye med dette. Sekratariatslederen opplyser i år at dette har 
gått fint, og at ekstra arbeid for ham selv og andre i styret kan honoreres over UD-midlene. 

Kriterier for SKUP-prisen 

En liste over kriterier som juryen for SKUP-prisen arbeider etter er nylig publisert på SKUPs 
hjemmeside. Kontrollkomiteen mener dette er bra og at åpenhet rundt kriteriene vil føre til 
bedre rapporter. Vi har registrert at enkelte av kriteriene har vært problematisert, både 
offentlig og av jurymedlemmer i diskusjoner i styret. Ifølge styret er det uklart hvor 
kriteriene opprinnelig stammer fra.  

Offentliggjøringen gjør det mulig å diskutere kriteriene. Det bør kanskje legges til rette for en 
bredere debatt om disse, uten at det må innvirke på juryens frie stilling. 
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