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Styrets beretning
2020 ble et annerledes år for Institutt for Journalistikk, som for alle andre. Et nedstengt Norge og
reiseforbud rammet IJs kjernevirksomhet, fysiske kurs. Det ble likevel arrangert 23 IJ- kurs i 2020,
hvorav 8 ble gjennomført digitalt. Vi holdt 32 fysiske og digitale bedriftskurs for redaksjoner og andre
kunder rundt i landet. IJ arrangerte også 22 kurs sammen med ulike samarbeidspartnere, 3 av disse i
regi av Frie medier-prosjektet.
2020 ble samtidig året IJ ble digitale. IJ har totalt produsert 290 episoder med on-demand nettkurs,
og disse har igjen dannet grunnlaget for ulike hybride kursformater der man kombinerer nettkurs
med digital undervisning. Kurslederne har holdt digitale kurs, samlinger og webinarer live fra
hjemmekontoret og som interaktive flerkameraproduksjoner i studio. IJ har gjennom dette
opparbeidet seg verdifull kompetanse og erfaring på kort tid.
IJs bemanning var i 2020 på linje med året før, med 10,5 årsverk. IJ-leder Eivind Fjellstad sluttet
sommeren 2020 og ny leder Siri Skaalmo var på plass fra 18. august.
Økonomi
Årsresultatet for 2020 viser et underskudd på 2.735.577 kroner.
Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er på 12.829.354 kroner.

Institutt for Journalistikk er et senter for journalistisk utvikling. Instituttets fremste oppgave er å fremme journalistikken som fag
gjennom videreutdanning, faglig utviklingsarbeid og produksjon av faglitteratur.
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År

År

År

År

Måltall

2017

2018

2019

2020

Økonomi
Inntekter (1000 kr)

22 697

25 466

25 661

16 729

% endring

-23 %

12 %

1%

-35 %

Årsresultat (1000 kr)

1 547

605

1 563

-2 736

% endring

156 %

-61 %

158 %

-275 %

Driftsmargin %

3,8 %

3,8 %

1,3 %

-20,8 %

13 397

14 002

15 565

12 829

13 %

5%

11 %

-18 %

Egenkapital (1000 kr)
% endring

15 000

Kursvirksomheten
IJ skal holde kurs og formidle kunnskap som er nyttig og anvendbar for deltakere i sitt daglige arbeid.
IJs kursformidling har i 2020 gått fra å være nesten utelukkende fysisk til å kunne konsumeres på
ulike digitale plattformer og i nye formater. Vi har eksperimentert og lært og har gjennom dette nå
en mer moderne kursvirksomhet.
IJ-kurs
Dette er klassiske kurs som IJ arrangerer i egne lokaler eller på relevante steder i inn- og utland. I
2020 også digitalt. Mens antallet kurs ble kraftig redusert grunnet Covid-19, sikret vi et høyere antall
deltakere enn vanlig på kurs der dette var mulig og hensiktsmessig. Kvaliteten på kursgjennomføring
er et viktig måleparameter for IJ, og tross testing av nye formater og kanaler er snittkarakteren på et
godt nivå.

År

År

År

År

Måltall

2017

2018

2019

2020

IJ-kurs
Inntekt (1000 kr)
% endring

Antall kurs
% endring

3 076

3 669

4 015

1 616

14 %

19 %

9%

-60 %

45

48

55

23

-2 %

7%

15 %

-58 %

48-64
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Antall kursdager

93

100

124

43

-10 %

8%

24 %

-65 %

Antall deltakere

531

671

699

440

% endring

7%

26 %

4%

-37 %

12

14

13

19

10

4,4

4,4

4,1

4,3

% endring

Gj.snitt deltakere/kurs
Snittkarakter
kursgjennomføring

Bedriftskurs
Dette er kurs som IJ holder hos aktuelle bedrifter og organisasjoner. Covid-19 har redusert denne
kursformen betraktelig, og for enkelte organisasjoner er digitale samlinger og nettkurs blitt en
erstatning for bedriftskurs.

År

År

År

År

År

2016

2017

2018

2019

2020

Bedriftskurs
Inntekt (1000 kr)

1 382

2 197

1 543

1 888

704

% endring

-22 %

59 %

-30 %

22 %

-63 %

51

86

60

52

32

-22 %

69 %

-30 %

-13 %

-38 %

703

870

622

566

352

-44 %

24 %

-29 %

-9 %

-43 %

Antall kurs
% endring

Antall deltakere
% endring

Nettkurs
On-demand nettkurs er en ny inntektskilde for IJ i 2020. Med egenproduserte kurs innen flere
journalistiske kjerneområder har IJ bygget en solid plattform for digital undervisning. Det jobbes med
ulike forretningsmodeller for nettkursene, som abonnementsmodeller og partnerskap, og her må
markedet både lyttes til og læres opp.
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År
2016

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

Nettkurs
Inntekt (1000 kr)

44

% endring

548
1145 %

Antall solgte kurs

20

% endring

431
2055 %

Samarbeidskurs
Dette er kurs IJ holder sammen med, eller på vegne av, andre organisasjoner. Her fikk vi i 2020
gjennomført en del mindre og hyppigere kursmoduler digitalt for partnere som Stup. Dette
kompenserer likevel ikke for bortfallet av reiser og større, fysiske satsninger.

År

År

År

År

År

2016

2017

2018

2019

2020

Samarbeidskurs
Inntekt (1000 kr)

10 739

5 394

7 874

6 875

2 239

30 %

-50 %

46 %

-13 %

-67 %

36

20

17

19

22

% endring

20 %

-44 %

-15 %

12 %

16 %

Antall deltakere

358

254

225

309

273

% endring

7%

-29 %

-11 %

37 %

-12 %

% endring

Antall kurs
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År
2016

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

Nøkkeltall
Ansatte

11

10

11

11

10

Årsverk

9,8

9,3

9,8

10,4

10,5

4,5 %

1,2 %

1,0 %

2,4 %

6,1 %

Sykefravær %

Kommentar: Økt sykefravær skyldes hovedsakelig én langtidssykemelding. Alle ansatte har tilbud om
egentrening i arbeidstid, en time fysioterapi i måneden og årlig helsesjekk for å bedre den generelle
helsen.
Fremtidsutsikter
I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslo Kulturdepartementet at støtten til IJ skal ligge på
5.480.000 kroner. Dette ser instituttet på som en svært viktig og gledelig støtteerklæring fra
regjeringen og vi håper det fortsetter i 2022. Et godt tilbud for videre- og etterutdanning i
mediebransjen er viktig både for å opprettholde kvaliteten på journalistikken og sikre at både
journalister og medier holder tritt med de raske endringene som skjer rundt oss. IJ, som stiftelse, er
ikke omfattet av noen av kompensasjonsordningene under koronakrisen.
IJ har en liten og svært fleksibel organisasjon. Instituttet satser sterkt på markedsføring og arrangerer
kurs i egne lokaler, i andre byer, på mediekonferanser og som ulike digitale tilbud. Samtidig tilbyr IJ
faglig støtte til redaksjoner i form av analyser, rådgivning og coaching, noe som i 2020 dannet
grunnlaget for satsningen IJ Råd.
IJ satser tungt på nettkurs og digital læring og produserer dette selv. Vi har utviklet egen pedagogisk
plattform og bygget opp intern kompetanse og produksjonskapasitet. Dette er kostbart og
tidkrevende, men det ses på som en nødvendig utvikling og omstilling til en mer digital driftsmodell
frem i tid.
Digitaliseringen gir både utfordringer og muligheter for IJ, og de neste årene blir det viktig å
opparbeide forretningsmodeller som på en god måte støtter kombinasjonen digital og fysisk
undervisning og kunnskapsformidling.
På det faglige området har IJ fortsatt sin hovedstyrke i journalistiske grunndisipliner som skriving,
foto, video, lyd, graving, research og kildekritikk, nye digitale verktøy, presseetikk, jus og
offentlighetsspørsmål. Behovet for etterutdanning knyttet til digitalisering, mobile medier,
forretningsutvikling og medie- og teknologiledelse vil fortsette og IJ må stadig tilby gode kurs på
dette området.
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IJ er en del av Pressens hus-prosjektet og flytter til Oslo våren 2021 sammen med stifterne (NR, NJ,
MBL), de andre medieorganisasjonene (Presseforbundet, LLA, Fagpressen), samt Faktisk. SKUP, NTB
og Lokalradioforbundet. IJ skal ha en sentral rolle på huset, vil holde til i første etasje og skal blant
annet levere daglig ledelse som en tjeneste til sammenslutningen Pressens hus.
Likestilling
Instituttet hadde ved utgangen av året fem kvinnelige og fire mannlige medarbeidere. Instituttet har
kvinnelig leder og markedssjef, mens økonomisjefen er mann. I styret er tre av fire styremedlemmer
kvinner.
Miljøarbeidet:
Instituttet har skriftlige rutiner for HMS-arbeidet. Det er ikke eget arbeidsmiljøutvalg ved Instituttet,
men det drives forebyggende helsearbeid blant de ansatte.
Oppsummering:
Årsresultatet for 2020 viser et underskudd på 2.735.577 kroner. Egenkapitalen pr. 31.12.20 er
12.829.354 kroner.
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling pr 31.12.20 og av dens
resultater for 2020.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er således avlagt basert på forutsetning
om fortsatt drift.
Oslo, 01. mars 2021

_______________
Britt Sofie Hestvik
styreleder

_______________
Hege Iren Frantzen
nestleder

_______________
Randi Øgrey
styremedlem

_______________
Christer Pedersen
styremedlem

_______________
Siri Skaalmo
Instituttleder
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Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Dronning Eufemias gate 6A, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
Fax:
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til styret i Stiftelsen Institutt for Journalistikk

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av stiftelsen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i stiftelsens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle stiftelsen eller legge ned virksomheten,
eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: 3II3U-DKPX7-MAEC1-MPLJP-V2WL8-1EJPC

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Institutt for Journalistikk som består av balanse per 31.
desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

2

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av stiftelsens interne kontroll;

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet.
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert
på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at stiftelsens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.
Fredrikstad, 16. mars 2021
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Vidar Såheim
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Stiftelsen Institutt for Journalistikk
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

Vidar Såheim
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
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