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Kontrollkomiteen vil overordnet rose styret, og i særdeleshet styreleder, for den innsatsen de 
har gjort dette året. Årets arbeid framstår som grundig, og det er tatt gode grep for å sikre 
bedre regnskapsføring og økonomistyring i årene framover. 
 
Sammensetning og oppgaver 
Kontrollutvalget har i perioden bestått av Harald Stanghelle (Aftenposten), Fritz Leo Breivik 
(Nord Universitet) og Karine Østtveit (Dagbladet), med sistnevnte som leder. Utvalget skal 
ifølge vedtektene «drive etterkontroll av styrets arbeid. Utvalget avgir til årsmøtet en 
egen årsrapport om styrets arbeid». Utvalgets leder har hatt to møter med styrets ledelse, 
samt kontakt med daglig leder. Utvalget har mottatt innkallinger og referater fra styremøter 
fortløpende. Av praktiske årsaker har Kontrollkomiteen i år ikke hatt fysiske møter, men utført 
arbeidet gjennom telefonmøter, mailutvekslinger og dokumentgjennomgang.  
 
Informasjonsflyt 
Ifølge vedtektene skal utvalget forløpende få tilsendt dokumenter som behandles av styret, 
referat fra styremøter og regnskapsrapporter. Årsberetning og regnskap skal sendes 
kontrollutvalget senest tre uker før årsmøtet. Kontrollkomiteen vil berømme styret for god 
informasjonsflyt. Frister for årsberetning og årsregnskap har i all hovedsak vært overholdt, og 
med noen få unntak har også referater fra styremøtene blitt oversendt fortløpende. 
 
Det økonomiske kontrollarbeidet 
Stiftelsen har gått gjennom en krevende periode, og har nå kommet mer i gang med normal 
drift igjen etter underslagssaken. Det er i perioden både byttet revisor og regnskapsfører. Det 
er tatt grep for å føre regnskapet på en måte som gjør det enklere å lese og sammenligne 
med tidligere år. Dette gjør imidlertid at en rekke ting er ført på andre poster enn i fjor, og 
enkelte deler av årets regnskap er derfor fremdeles noe vanskelig å forstå. Men styret har 
etablert tydeligere rutiner på dette området, og Kontrollkomiteen ser at dette vil bli langt 
bedre fra og med neste år. Kontrollkomiteen mener at økonomien i Skup for tiden er sunn, og 
baserer denne konklusjonen årsregnskapet i kombinasjon med rapport og kommentarer fra 
revisor og regnskapsfører. 
 
Råd fra Kontrollkomiteens for videre arbeid 
Kontrollkomiteen oppfordrer styret til å fortsette med det gode arbeidet som sikrer både en 
stabil økonomi og sunne kontrollrutiner. Kontrollkomiteen ønsker også å kommentere 
følgende: 
 
Økonomiske rutiner 
Styret viderefører en rekke gode rutiner for økonomisk kontroll som ble innført etter 
underslagssaken, deriblant dobbel kontroll av alle utbetalinger. Økonomiansvarlig i styret har 
også fått langt tydeligere oppgaver enn tidligere. 
 
HMS-arbeid 
HMS-arbeidet i forhold til daglig leder har blitt bedre. Kontrollkomiteen oppfordrer også til 



medarbeidersamtaler med skriftlig referat. 
 
Prosjektregnskap 
Det er tatt avgjørelser om hvor en rekke ting skal føres i regnskapet, noe som vil gjøre dette 
enklere å lese framover. Det er imidlertid fortsatt ikke innført prosjektregnskap for større 
prosjekter. Kontrollkomiteen vil på det sterkeste anbefale at dette innføres framover. Dette vil 
synliggjøre bedre hva de forskjellige prosjektene koster, og gjøre det enklere å vurdere om 
man skal fortsette med samtlige prosjekter.  
 
Oppmøteprosent 
Kontrollkomiteen registrerer at det har vært et høyere frafall enn normalt på styremøtene i 
2018. Gjennomsnittlig er tilstedeværelsen ved styremøter 76 prosent, og noen ganger så lavt 
at styret ikke har vært beslutningsdyktig, og at enkeltsaker derfor har måttet utsettes. 
Oppmøtet er på sitt laveste i siste femårs-periode. Dette ser Kontrollkomiteen alvorlig på. 
 
Styret opplyser selv at en viktig årsak kan være mindre rom for arbeid som SKUP i 
redaksjonene, da mange redaksjoner er blitt mindre de senere årene. Flere av 
styremedlemmene går også i turnus. 
 
Kontrollkomiteen registrerer at det per nå er et stort arbeidspress på enkelte medlemmer i 
styret blant annet grunnet frafall, og vil be styret om å vurdere hvilke tiltak som kan tas for å 
sikre bedre oppmøte fra samtlige i kommende periode. Kontrollkomiteen foreslår å innføre 
noen møter der det kun tas opp saker som ikke krever større diskusjon, og åpne for Skype-
deltakelse på disse møtene. Kontrollkomiteen oppfordrer også styret til å se på om det er 
andre organisatoriske grep som kan tas for å sikre bedre oppmøte. 
 
Kontrollkomiteen oppfordrer videre valgkomiteen til å være særskilt oppmerksom på 
problemstillingen ved kommende valg. Det innebærer både å sikre at aktuelle kandidater har 
motivasjon og mulighet til å utføre styrearbeidet på en god måte, og at kandidatenes 
nærmeste leder er godt informert om hva som forventes og positive til at kandidaten 
innstilles som styremedlem. Dette vil gjøre det enklere for styremedlemmene å få ryddet 
plass i turnus etc. 
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