SKUP-diplom for 2013 tildeles Henning Carr Ekroll, Siri Gedde-Dahl, Trond J.
Strøm og Fredrik Hager-Thoresen, Aftenposten, for prosjektet
«Forsvarskuppene».
Juryens uttalelse:
I løpet av ti år har Forsvarsbygg gjennomført det største, statlige eiendomssalget i norsk
historie. Stortingets klare målsetting var at salgene skulle sikre at fellesskapet fikk mest
mulig igjen for pengene. Flere omstridte salg har vært gjenstand for kritisk søkelys fra mange
medier over flere år. Men ingen har kartlagt samtlige salg og etablert et helhetsbilde for å se
om de overordnende målene faktisk ble nådd, før Aftenposten tok jobben i fjor.
Gjennom grundig databasejobbing, digitale tankekart, omfattende søk i offentlige registre og
utallige innsynsbegjæringer greide journalistene å kartlegge Forsvarsbyggs salgsaktivitet
gjennom tiårs-perioden som omfattet over 2400 objekter. Selv da Forsvarsbygg nektet å
utlevere 619 salgsprospekter elektronisk, gikk teamet med innleid studenthjelp løs på tre
store pappesker for å digitalisere nøkkelinformasjonen selv.
Juryen er imponert over hvordan journalistene systematisk har satt sammen
informasjonsbitene som følger hver eiendom. Arbeidet med et svært omfangsrikt materiale
bærer preg av stor grundighet i form av listevasking, faktasjekk og beregninger. Når de fikk
avslag på innsynsbegjæringer, eller når klagebehandling stoppet opp, greide journalistene å
innhente relevant informasjon hos andre kilder.
Funnene er oppsiktsvekkende. De viser at flere boliger ble solgt til langt under reell
markedspris, og at en rekke spekulanter har tjent millioner på å videreselge boligene kun
kort tid etter kjøp. Videre fant journalistene at 130 av de 619 boligene er blitt solgt til
ansatte i Forsvaret og Forsvarsbygg gjennom en lukrativ forkjøpsordning som allerede i 2008
var i strid med statlige regler og skulle vært avviklet.
Juryen vil også framheve det positive i at Aftenposten skapte en søkbar database og gjorde
denne tilgjengelig for leserne.
Juryen gratulerer Henning Carr Ekroll, Siri Gedde-Dahl, Trond J. Strøm og Fredrik HagerThoresen med SKUP-diplom for 2013.

