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Kronprinsparets Fond skal
styrke fellesskapet for unge mennesker, 

slik at alle føler tilhørighet og kan delta.
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Kronprinsparets Fond arbeider 
for å styrke ungdom i Norge

Kronprinsparets Fond arbeider for et samfunn der alle føler 
tilhørighet og kan delta. Vi investerer kompetanse, kapital og 
nettverk i prosjekter som styrker ungdom.

Prosjektene vi støtter gir ungdom arenaer for mestring, tilhørighet og fellesskap. 
Vi arbeider tett med prosjektene i det daglige og Fondets næringslivspartnere 
bidrar med verdifull kompetanse. Måler er å styrke prosjektene, slik at enda flere 
unge får glede av dem.  

Kronprinsparets Fond har også utviklet ungdomsprogrammet Flyt, og etter flere 
års forarbeid ble de første pilotene lansert i fire kommuner i 2019. 

De fleste unge i Norge har det bra. Men det er også mange som kan trenge en 
hjelpende hånd på veien fra ung til voksen. Overgangen mellom barndom og 
voksenliv er utfordrende for de aller fleste, og får betydning både for levekår og 
muligheter i arbeidslivet. 

Det er 450 000 unge mellom 13 og 20 år i Norge (SSB 2020). Hvert år begynner 
98 prosent av ungdommene i årskullet på videregående skole, men omtrent én 
av fire avslutter utdanningen uten å få vitnemål, kompetansebevis eller fagbrev. 
Dette frafallet er i seg selv ikke et problem, men for svært mange medfører 
frafallet dårligere fysisk og psykisk helse, mindre sosial deltakelse og en 
opplevelse av mindre mestring og dårligere livskvalitet. Gjennomsnittet for frafall 
i OECD-landene er 13 prosent (NyAnalyse for Statped 2016). 

Nesten 90 000 unge i Norge er verken i arbeid, under utdanning eller i opplæring. 
(OECD, 2018). 
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Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom. Sandwich Brothers ansetter 
unge med fluktbakgrunn til å lage og selge verdens beste sandwich-is. Her er Kronprins 

Haakon med Rasheed på kjøkkenet og lærer hvordan isen blir laget.  



Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2019

5

Vi gir gode prosjekter et ekstra løft
Da DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit 
giftet seg 25. august 2001, ga Regjeringen dem én krone per 
innbygger i bryllupsgave. Kronprinsparet brukte pengene til å 
etablere et fond som skal bidra til at alle ungdommer i Norge føler 
tilhørighet, er inkludert og får mulighet til å delta i samfunnslivet.

Da Kronprinsparet feiret fem års bryllupsdag i 2006, fikk de igjen en pengegave 
av Regjeringen, og også denne ble gitt til Fondet. I 2011 ble Kronprinsparets Fond 
organisert som et aktivt fond med eget styre, sekretariat og lokaler utenfor Slottet. 
Fondet har en rekke gode næringslivspartnere som er med og støtter utvalgte 
prosjekter over lang tid. 

Kronprinsparet ønsker at Fondet skal bidra til å fange opp unge som står i fare 
for å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksne, noen mangler 
motivasjon til å fullføre skolen, mens andre står utenfor fellesskapet av helt andre 
grunner. 

Porteføljen i 2019
Læringstilbud, mentorordning, iskremfabrikk og internshipordning

I 2019 har Kronprinsparets Fond støttet og samarbeidet med fire gode prosjekter: 
UngInvest AIB, VIBRO, Sandwich Brothers og Catalysts. Disse har på hver sine 
måter arbeidet for at unge i Norge skal få gode liv. UngInvest AIB gir unge i 
videregående-alder en arena der de kan mestre, lære og finne veien videre. VIBRO 
hjelper unge med global kompetanse inn i arbeidslivet. Sandwich Brothers gir unge 
med fluktbakgrunn jobb og språktrening med iskremproduksjon og -salg. Catalysts 
gir unge med flerkulturell bakgrunn gode mentorer.  
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HALLINGDAL: Hurra for ny UngInvest AIB- avdeling på Gol! I januar foretok Kronprins Haakon 
den offisielle åpningen. Etterpå ledet han og UngInvest AIB-leder Ingebjørg Mæland en prosess for å 
diskutere hvordan alle i Hallingdal best kan samarbeide for at ungdom skal gjennomføre videregående 
opplæring. 

Finner og løfter fram ungdommenes 
styrker og talenter

UngInvest AIB er et læringstilbud for ungdom 
mellom 16 og 24 år. De kan gå der i stedet for, 
eller i tillegg til, ordinær videregående opplæring. 
UngInvest AIB fokuserer på den enkeltes styrker 
og talenter, læringsglede og mestring. Skolen 
er et regionalt kompetansesenter i styrkebasert, 

praksisnær læring, og eies av Buskerud fylkeskommune (Viken fylkeskommune 
fra 2020).

Mer enn 230 ungdommer har vært tilknyttet en av avdelingene i Drammen, 
Midtfylket, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal. Her kan de ta privatisteksamen 
i grunnskolefag eller videregåendefag, eller kombinere UngInvest AIB med 
videregående skole eller jobb/praksis. 
 
UngInvest AIB fortsatte i 2019 arbeidet med å spre sine metoder og tenkesett til 
andre skoler og læringsinstitusjoner i Norge. I løpet av året møtte de mer enn  
2 000 personer ved skoler, høyskoler, læringsarenaer og oppvekstinstanser. Det er 
god dialog og samarbeid om utvikling av styrkebaserte læringstilbud i en rekke 
fylker og kommuner, både som utvikling av eksisterende videregående skoler og 
som nye tilbud for unge som har behov for en annen læringsarena.  

UngInvest AIB har vært i porteføljen siden 2011, og nåværende avtale gjelder ut 
2022. UngInvest AIB mottok 1,7 millioner kroner i støtte fra Kronprinsparets 
Fond i 2019. I tillegg kommer rådgivning og praktisk bistand fra sekretariatet  
og probonopartnere.
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INGEN LÆRERE: På UngInvest AIB heter det ikke «lærere og elever», her er alle «eldre og yngre 
læringskollegaer». Mer enn 230 unge var tilknyttet den likeverdige og styrkebaserte læringsarenaen 
i løpet av året. Noen bruker UngInvest AIB som et fullverdig alternativ til videregående skole, noen 
kombinerer med annen skole og noen er kursdeltakere og bruker ikke opp skoleretten sin. 



Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2019

8

ENGASJERT WORKSHOP: VIBRO, ungdommer og Kronprinsparet diskuterer hvordan man 
best kan synliggjøre kompetansen til unge med flerkulturell bakgrunn. VIBRO kaller det gjerne 
«global kompetanse», som blant annet handler om å forstå og verdsette kunnskaper og erfaringer fra 
forskjellige kulturer. 

Jobbhåp for unge med global kompetanse
VIBRO er en organisasjon av, for og med 
ungdom som arbeider for å avdekke og løse 
samfunnsproblemer knyttet til unge mennesker. 
VIBRO har gjennomført en rekke prosjekter som 

har skapt verdi både for ungdom og samfunnet. Gjennom VIBRO Internship har 
organisasjonen arbeidet for å bidra til å skape et samfunn der alle har de samme 
mulighetene.  

Målet med VIBRO Internship er å løfte fram verdien av global kompetanse 
i næringslivet ved å koble studenter som har global kompetanse med 
relevante arbeidsgivere. Global kompetanse er evnen til å analysere globale 
og interkulturelle forhold fra ulike perspektiver. Det er en viktig ressurs for 
kreativitet og innovasjon for næringslivet. 

VIBRO har vært i porteføljen siden 2015, og avtalen løp ut i 2019. VIBRO 
mottok 200 000 kroner i økonomisk støtte i 2019. I tillegg kommer rådgivning og 
praktisk bistand fra sekretariatet og probonopartnere.
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GOD IS FOR GOD INKLUDERING: Flyktningene som får jobb i Sandwich Brothers lager og selger 
is og får språktrening og sykling «på kjøpet». 

God iskrem gir god jobb og naturlig 
integrering 

Sandwich Brothers ønsker å gi unge som kommer fra krig 
og konflikt nye muligheter i et nytt land, og skaper derfor 
arbeidsplasser for enslige flyktninggutter. Guttene får lønnet 
deltidsjobb med å lage og selge iskremsandwich i Oslo-området. 
Alle Sandwich-brødrene har oppholdstillatelse i Norge, og 
deltar på det statlige introduksjonsprogrammet. Alle får arbeid 
i 12 måneder og en respektabel timelønn. I 2019 har Sandwich 

Brothers pilotert et tilsvarende jobbtilbud for kvinnelige flyktninger i Sorbet 
Sisters. 

Sandwich Brothers har vært i porteføljen siden 2018 og nåværende avtale gjelder 
ut 2020. Sandwich Brothers mottok 250 000 kr i støtte i 2019. I tillegg kommer 
rådgivning og praktisk bistand fra sekretariatet og probonopartnere.
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BEGEISTRING FOR MENTORING: Catalysts kobler ungdom med voksne mentorer som kan hjelpe 
dem å lykkes med skole, arbeidsliv og livet generelt. Gründer Lisa Cooper og resten av teamet sørger for 
god opplæring av mentorene før de møter «sine» ungdommer. 

Et mer inkluderende samfunn, én 
relasjon om gangen  

Catalysts er et mentorprogram som kobler ungdom 
mellom 15 og 30 år med flerkulturell bakgrunn 
med mentorer som kan hjelpe dem å lykkes med 
skole, arbeidsliv og livet generelt. Mentorene hjelper 
ungdommen med å sette seg et mål for fremtiden. 

Prosjektet startet i Oslo, og er nå etablert i Oslo, Hordaland, Akershus og Østfold. 
Catalysts har vært i porteføljen siden 2019 og avtalen gjelder ut 2021. Catalysts 
mottok 300 000 kr i støtte i 2019.  
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Tidligere prosjekter i 
Kronprinsparets Fonds portefølje
Prosjektene Kronprinsparets Fond støtter er i porteføljen over 
flere år, og når avtaleperioden er slutt, fortsetter Fondet å holde 
kontakt og heie på dem videre. Både Fondet og partnerne blir 
godt kjent med prosjektene vi har arbeidet med over så lang 
tid. Prosjektene Fondet har støttet har ulike formål, metoder og 
målgrupper, men det som er likt er engasjementet for at unge i 
Norge skal kunne oppleve mestring og delta i samfunnet. 

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og 
inkludering i barne- og ungdomskolen. Trivselsleder er i bruk ved 
mer enn 1 600 skoler i Norden. Mobbefrie trivselsledere legger til rette 
for økt aktivitet i storefriminuttene. Trivselslederprogrammet skal 
bygge vennskap, hindre konflikter og gi inkluderende, vennlige og 
respektfulle elever. Trivselsleder var i porteføljen fra 2015 til 2017. 

Lærervikaren er et tilbud til skolene med ferdig utviklede 
undervisningsopplegg til bruk i vikartimene. Alle undervisnings-
oppleggene er tilpasset kompetansemålene fra Utdanningsdirektoratet. 
Målet for Lærervikaren er å bidra til et nasjonalt løft for vikartimene, 
og gi hver enkelt elev et bedre læringsutbytte. Lærervikaren var i 
porteføljen fra 2016 til 2017. 

Kjør for livet er et tilpasset opplevelses- og fritidstilbud for barn og 
unge. Kjør for livet bruker motor og motorsport som utgangspunkt 
for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial 
kompetanse. I 2019 deltok omtrent 400 unge i fritidsklubben Drive for 
life klubb og 9 600 i Drive for life Inspire (aktivitetstilbud etter skoletid 
for 5.-7.trinn en gang i uken).  Kjør for livet var i porteføljen fra 2011 
til 2014. 

Pøbelprosjektet bistår unge ut i arbeid eller skole. Etter avtale med 
NAV gjennomfører Pøbelprosjektet kurs om arbeidslivets normer og 
regler, med en rekke praktiske øvelser. Kursene gir deltakerne selvtillit 
og tro på egne evner. Pøbelprosjektet var i porteføljen fra 2011 til 2015. 

GatekunstAkademiet var en læringsarena for ungdom mellom 13 
og 29 år, der de kunne utforske sine talenter og ressurser, og dele 
dem med andre. Aktivitetene spente bredt fra kunst og kultur til 
entreprenørskap, fra prosjekter og oppdrag, til salg av produkter og 
tjenester. GatekunstAkademiet var i porteføljen fra 2011 til 2014. 



Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2019

12

3,3 milliarder kroner spart  
for samfunnet 

Når en ungdom uten videregående skole og venner får hjelp til å 
skaffe seg utdanning og nettverk, spares samfunnet for 3 millioner 
kroner. Det viser en analyse DNV GL utførte for Kronprinsparets 
Fond i 2017. 

Effekten av arbeidet med ungdom i prosjektene utgjør en langsiktig besparelse 
for samfunnet på 3,3 milliarder kroner. 63 prosent av ungdommene har fullført 
videregående opplæring fem år etter prosjektperioden. Dette er 85 prosent høyere 
enn i en referansegruppe. 59 prosent av deltakerne er i jobb og 20 prosent i 
utdanning fem år etter prosjektperioden. 

Målingen ble gjennomført i prosjektene UngInvest AIB, VIBRO, Pøbelprosjektet, 
Kjør for livet og Trivselsleder, og til sammen 1151 ungdommer deltok. 

PROSJEKTSAMLING: Prosjektene i porteføljen har mye å lære av hverandre. Her fra en samling 
der probonopartner McKinsey & Company var vertskap og lærte bort noen av sine metoder for 
problemløsning. 
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VENNSKAPSØVELSER: Raske samtalebytter om hyggelige temaer gir god trening i å bli kjent med 
nye mennesker. Kronprins Haakon deltar sammen med ungdommene i Flyt i Hurdal.

Flyt – for ungdom som vil 
forberede framtiden 

Flyt er livsmestringsprogram for ungdom i tiende klasse. Flyt 
foregår i nærmiljøet på fritiden, og det er gratis å delta. 

Ungdommene møter jevnaldrende og opplever mestring og aktiviteter. 
Kronprinsparets Fond har utviklet Flyt for å gi ungdom en spennende fritid og 
et grunnlag for en bedre framtid.  Flyt gjennomføres av Fondet i samarbeid med 
kommuner som vil teste nye løsninger for å bidra til at færre unge faller utenfor. 

Målet er å bidra til at unge blir i stand til å gjennomføre videregående utdanning 
gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. 

De første Flyt-kullene startet i 2019 i samarbeid med Hurdal, Sarpsborg, 
Drammen og Søndre Land kommuner. Framover blir det nye Flyt-kull i flere 
kommuner forskjellige steder i Norge. 

Flyt handler om å bli kjent med seg selv på nye måter og å oppdage og utvikle 
personlige egenskaper og sosiale ferdigheter. Å mestre livets utfordringer, bygge 
god psykisk helse, utvikle sosial kompetanse og kunne kommunisere godt er 
viktig for å gjennomføre utdanning, få jobb og en meningsfull fritid. Når man 
vet mer om hvordan man kan få til det livet man ønsker seg, får man også bedre 
forutsetninger for læring på skolen. 
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Flytprogrammet er utviklet av Kronprinsparets Fond, og det er Kronprinsparets 
Fond som står for faglig innhold, materiell, avtaler, opplæring og veiledning, 
mens kommunen har ansvaret lokalt for å rekruttere instruktører og ungdommer 
og praktisk gjennomføring.  

Et faglig råd og en referansegruppe med Flyt-kommuner følger Flyt og bidrar 
med erfaringer og synspunkter for stadig videreutvikling av programmet. Det 
faglige innholdet er utviklet i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn. 
Andre fagmiljøer hentes inn ved behov, blant annet har UngInvest AIB bidratt til 
det styrkebaserte grunnlaget og veikartmodulen. 

Flyt gjennomføres med støtte fra Wilstar, Egmont Fonden, Sparebankstiftelsen 
DNB, Stiftelsen Dam og North Star. Wilstar og Egmont Fonden har vært aktivt 
med i utviklingsfasen. Fondets øvrige partnere DNB, Selvaag, Wiersholm, 
McKinsey & Company, Apeland og Try har vært viktige støttespillere og 
bidragsytere for at Flyt nå er en realitet. 

Flyt er for alle
Flyt passer for alle ungdommer. Samtidig er det viktig å få med de som kan 
være i risiko for ikke å fullføre ungdomsskolen eller ikke begynne/gjennomføre 
videregående opplæring. 

I rekrutteringen legger vi vekt på å få et mangfold i gruppen på 20-25 
ungdommer. Vi vil ha med både de som er i risikoposisjon og de som står i en 
sterkere posisjon i det sosiale fellesskapet. Ved å bryte ned skillet mellom ulike 
sosiale og sosioøkonomiske posisjoner blir resultatene bedre og læringsutbyttet 
større, særlig for de mest sårbare.  

FAGLIG RÅD FOR FLYT: 
Et eget råd satt sammen av 
ungdom og fagfolk følger 
oppstarten av Flyt og gir 
gode råd for videre utvikling 
og vekst.  Foran fra venstre: 
Sara Cools, Kjersti Elisabeth 
Blyverket, Marit Hognestad, 
Linn Cathrine Lunder. Andre 
rad: Johannes Heggland 
(leder), Jan Sivert Jøsendal, 
Ann-Kristin Flo. Bakerst: 
David Adampour, Leo Ajkic, 
Abdi Hamid Yusuf Said. 
Camilla Bjerre Damgaard og 
Emily Rider Wilhelmsen var 
ikke tilstede da bildet ble tatt. 
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Følgeforskning og evaluering
På oppdrag for Kronprinsparets Fond gjennomfører forskningsstiftelsen Fafo 
et forskningsprosjekt på Flyt. Har Flyt effekt på ungdommenes opplevde 
livsmestring, og på lengre sikt frafall? Eventuelt hvorfor – eller hvorfor ikke? Hva 
skal til for å bidra til at flere gjennomfører opplæring? 

Ungdommene blir både før og etter programmet bedt om å svare på spørsmål om 
tilstedeværelse på skolen, livsmestringsferdigheter, vennskap og egne ønsker og 
valg for framtiden. Instruktører, lærere, foreldre og noen ungdommer blir også 
intervjuet av Fafo. 

Fafo publiserte i 2019 foreløpige funn fra de to første Flyt-kommunene. 
Resultatene gir verdifulle innspill til forbedringer av Flyt og rapportene vil kunne 
være et bidrag inn i den offentlige debatten om mestring og gjennomføring. 
Fafos rapporter for Kronprinsparets Fond er tilgjengelig på våre nettsider, 
kronprinsparetsfond.no (og på fafo.no). 

Resultatene for de to første kullene som startet i februar 2019 viser at 
ungdommer i Flyt har økt motivasjon for skole, lavere fravær, signifikant bedre 
livsmestringsferdigheter og økt innsikt i egne framtidsvalg og -muligheter. Om 
et par år vil vi se om dette gir økte muligheter til å gjennomføre videregående 
opplæring.

FLYT I DRAMMEN: Flyt er et tilbud til ungdom i tiendeklasse, der de lærer praktiske grep for å møte 
utfordringer i hverdagen. Da Kronprins Haakon og adm.dir. André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB 
deltok på samlingen, ble det konfetti også!
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Solide og langsiktige partnere – 
tredobbel verdi av hver krone

Kronprinsparets Fonds arbeid med ungdom gjøres mulig ved at vi 
mottar økonomisk støtte og hjelp fra næringslivet. Disse pengene, 
sammen med avkastningen fra Fondets grunnkapital, utnyttes på 
best mulig måte. Målet er at hver krone brukt skal gi verdier for 
tre kroner. 

Grunnkapitalen i Kronprinsparets Fond er pengegavene som Kronprinsparet fikk 
i forbindelse med sitt bryllup og senere til 5 års bryllupsdag. 

Arbeid med ungdom som kan være i risiko for utenforskap tar tid. 
Kronprinsparets Fond ønsker å være en aktiv og langsiktig partner. Derfor støtter 
og samarbeider vi med prosjektene over flere år.

Vårt arbeidsprinsipp er en til tre. Det betyr at hver krone som blir investert i 
Fondet skal bli til verdier for minst tre kroner i prosjektene. Dette får vi til ved at 
Fondets sekretariat og probonopartnere bistår med sin kompetanse innen blant 
annet rådgivning, prosjektledelse, kommunikasjon, ledelse og økonomi. 

Våre probonopartnere er ledende innen juridisk rådgivning, reklame, 
kommunikasjon, strategi og ledelse. I 2019 har tolv gode partnere bidratt i 
arbeidet for å styrke ungdom, noen med kapital og noen med kompetanse. 

PARTNERMIDDAG: Kronprinsparet inviterer hvert år Fondets styre og partnere til faglig 
oppdatering og middag på Skaugum. I 2019 deltok også ungdommer, tidligere styremedlemmer og 
andre som har bidratt til Flyt.
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DNB er Norges største finanskonsern. Banken har som 
mål å påvirke økonomi, samfunn og miljø i positiv 
retning. DNB støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner 
og andre samfunnsnyttige formål med betydelige beløp. 
DNB har vært en av Fondets hovedpartnere siden 2011 
og støttet i 2019 Fondets arbeid med 1 million kroner.

Egmont Fonden er en stiftelse som bruker av 
overskuddet til å hjelpe barn og unge i Danmark og 
Norge. Siden 1920 har Egmont Fonden delt ut over 
2,9 milliarder danske kroner til utsatte barn og unge 
i Danmark og Norge. Å sikre at barna selv blir sett og 
hørt i initiativenes arbeid er et viktig premiss for støtte. 
Egmont Fonden støtter initiativ som bidrar til å sikre 
barn og unge mot nåtidens «fattigdom», mangel på 
læring og livsmestring.

Egmont Fonden har vært en av Fondets hovedpartnere 
siden 2016, og støttet i 2019 Fondet med 2,375 millioner 
kroner. 

Wilstar AS er et ideelt aksjeselskap eiet av Arne 
Wilhelmsens familie. Wilstar har fokus på sosial 
påvirkning og ønsker å yte støtte til mennesker som 
initierer bærekraftig varig endring for å skape en 
bedre verden. Wilstar representerer familiens globale 
visjon og er en plattform hvor familien kan bidra til et 
bedre samfunn på en effektiv måte. Fokusområdene 
til Wilstar er utdanning, miljø, kvinners rettigheter 
og menneskeverd og er engasjert både i Norge og 
internasjonalt. Wilstar har siden 2017 vært en av 
Kronprinsparets Fonds partnere. Wilstar bidro med  
1 million kroner i 2019. 

North Star AS ønsker å bidra til bærekraft og vekst i 
ulike gode prosjekter som styrker ungdom, med et særlig 
fokus på spredning til Vestlandet. North Star er et ideelt 
selskap opprettet av fjerde generasjon i familien Smedvig 
for å støtte og hjelpe unge å nå sitt fulle potensial. 
Smedvig er kjent som et tradisjonsrikt utviklings- og 
investeringsselskap i Stavanger. North Star ble en av 
Kronprinsparets Fonds partnere i 2019, og bidro i 2019 
med 1 million kroner. 

Hovedpartnere
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Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse 
som gir støtte til allmennyttige formål. Stiftelsen eier 
rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet 
fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige 
prosjekter. Visjonen er: «Vi utløser gode krefter». 
Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper 
engasjement, involverer frivillige og gir et positivt 
bidrag til barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB ble 
opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har 
siden starten bidratt med over 5 milliarder kroner til 
allmennyttige formål.  Sparebankstiftelsen DNB er ny 
partner for Flyt fra 2019, og støttet gjennomføringen av 
Flyt med 1,2 millioner kroner i 2019. 

Stiftelsen Dam har 36 medlemsorganisasjoner, som 
alle jobber innen helse og frivillighet i Norge. Stiftelsen 
Dam er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 
prosent) av overskuddet til Norsk Tipping. Midlene 
deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, 
innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle 
frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke 
om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om 
organisasjonen er medlem i stiftelsen. Stiftelsen Dam 
endret i 2019 navn fra ExtraStiftelsen. Stiftelsen Dam 
ble partner for Flyt i 2019, og bidro i 2019 med 1 million 
kroner til gjennomføringen av Flyt.  
 
MyCall er et telekomselskap med fokus på internasjonal 
mobiltelefoni. MyCall ønsker å bidra til nærhet til venner 
og familie i det flerkulturelle samfunnet. MyCall har 
siden 2014 vært en av Fondets partnere. MyCall bidro 
med 500 000 kroner i 2019. 

Selvaag Gruppen er en av landets største boligbyggere 
og byutviklere, og har fokus på omtanke og skaperkraft. 
Selvaag Gruppen har vært en av Fondets partnere siden 
2011. Selvaag Gruppen bidro med 200 000 kroner i 2019. 
Selvaag eier Madserud gård der Kronprinsparets Fond 
leier lokaler. 
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Apeland, et av landets ledende kommunikasjonsbyråer 
med kompetanse innen virksomhetskommunikasjon, 
markedskommunikasjon og internkommunikasjon. 
Apeland har vært probonopartner siden 2013.

McKinsey & Company er et globalt konsulentselskap 
innenfor strategi og ledelse. McKinsey & Company har 
vært probonopartner helt siden 2010.

TRY er et av Norges største reklamebyråer, med 
kompetanse innen massekommunikasjon og utvikling 
av merkevare. TRY bruker kreativ kommunikasjon med 
sterk strategisk forankring, og har vært probonopartner 
siden 2013.

Wiersholm er et av de største advokatfirmaene i landet 
innen juridisk bistand for næringsliv. Wiersholm har 
spesialister innenfor alle sentrale forretningsjuridiske 
fagområder, og har vært probonopartner siden 2011.

Probonopartnere

Probonopartnerne har bidratt med strategisk rådgivning, 
reklame- og kommunikasjonsfaglig arbeid og juridisk bistand 
(ikke finansiell støtte):  
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Styret 
Styret i Kronprinsparets Fond har hatt følgende medlemmer i 2019: 
• H.K.H. Kronprins Haakon 
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 
• Kristin Halvorsen (styreleder)
• Johannes Heggland 
• Mawra Mahmood
• Camilla Stoltenberg 
• Susanne Munch Thore
• Ole Edvard Wold-Reitan

Valgkomiteen har i 2019 hatt følgende medlemmer: 
• H.K.H. Kronprins Haakon 
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 
• Gry Møllerskog, hoffsjef
• Olav Heian-Engdal, leder av det kongelige sekretariat

STYRET I KRONPRINSPARETS FOND: Fra venstre Susanne Munch Thore, Mawra Mahmood,  
Ole Edvard Wold-Reitan, Kronprins Haakon, Johannes Heggland, Kristin Halvorsen (styreleder)  
og Camilla Stoltenberg.
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Årsberetning
Virksomheten i 2019

Kronprinsparets Fond har hatt stabil drift gjennom året. 
Sekretariatet bruker mer enn 70 prosent av sin tid på arbeid 
for og med prosjektene, for å bidra til vekst og bærekraft hos 
prosjektene. 

Kronprinsparets Fond samler de fire prosjektene i porteføljen til jevnlige 
prosjektsamlinger for nyttig kompetanse- og erfaringsutveksling prosjektene 
imellom. På samlingen i mai var probonopartner Apeland vertskap og ga 
nyttige tips til hvordan alle kan bli enda bedre på kommunikasjon. Samlingen 
i november var hos probonopartner McKinsey & Company. McKinsey delte 
metoden «sju steg for problemløsning», som kan brukes på alle store og små 
utfordringer man må løse. 

Den årlige middagen for Fondets partnere ble arrangert på Skaugum i mai, med 
feiring av at Fondets eget ungdomsprogram Flyt er lansert. Både nåværende og 
tidligere styremedlemmer, partnere og andre som har bidratt til Flyt var med på 
feiringen.  

Fondets sekretariat har møtt mange dyktige prosjekter som arbeider for unge i 
løpet av året. 

Administrasjon og arbeidsmiljø 
Fondets administrasjon bestod ved utgangen av 2019 av fire medarbeidere:  
Irene Løken Lystrup (daglig leder), Tonje Glorvigen Apeland, Monika Egeland 
Hammer og Synnøve Malmo Karlsen. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet 
er godt.  

Administrasjonen består 
av fra venstre Synnøve 
Malmo Karlsen, Tonje 
Glorvigen Apeland, 
Monika Egeland Hammer 
og Irene Løken Lystrup. 
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Likestilling 
Ved utgangen av 2019 hadde Fondet fire kvinnelige medarbeidere. Fondets styre 
bestod ved utgangen av 2019 av fem kvinner og tre menn. 

Ytre miljø 
Fondets virksomhet er ikke av en karakter som belaster det ytre miljø. 

Framtidig drift
Det ansees at forutsetningene for videre drift er til stede. 

Kronprinsparets Fond har kontorer i stallbygget på Madserud gård. 
Adressen er Madserud Allé 34, 0274 Oslo.
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Årsregnskap 
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt 
drift. Styret mener at årsberetningens informasjon om regnskapet 
gir et rettvisende bilde av Fondets eiendeler, finansielle stilling og 
resultat. 

Fondet har i 2019 fortsatt å føre regnskapet prosjektbasert, hvor kostnader 
knyttet til prosjektene føres som prosjektkostnader. Det kongelige hoff 
bistår vederlagsfritt med forretningsførsel. Revisjon ble utført av KPMG. 
Revisorhonoraret for 2019 var 16 475 kroner.

Resultatregnskap
Totale inntekter for 2019 var 8 275 500 kroner, mot 5 516 570 kroner i 2018. Alle 
inntektene kommer fra Fondets samarbeidspartnere. 

Finansinntektene for 2019 utgjorde 2 865 752 kroner, mot 141 930 kroner i 2018. 
KLP-fondene forvalter Fondets kapital, basert på Fondets investeringsinstruks. 
Målet med forvaltningen er å bidra til god verdiutvikling av Fondets midler 
innenfor strenge etiske krav.

Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde 7 078 906 kroner mot 
4 871 276 kroner i 2018. Fondet har i 2019 støttet fire prosjekter, UngInvest AIB, 
VIBRO, Sandwich Brothers og Catalysts. Fondets sekretariat bidro aktivt med 
støtte direkte til prosjektene.

Fondets administrative driftskostnader utgjorde 391 317 kroner.
Sekretariatet bestod av 3,5 årsverk, fordelt på fire medarbeidere. Totale lønns- 
og personalkostnader, inkludert lønnskostnader som er direkte knyttet til 
prosjektene, utgjorde 2 809 278 kroner. Daglig leders årslønn er utgiftsført med 
857 765 kroner og annen godtgjørelse utgjorde 26 782 kroner. Styret mottar ikke 
vederlag. 

Årsresultatet for 2019 ble 3 029 564 kroner.

Egenkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjorde 10 000 000 kroner per 31. desember 2019.
Fondets samlede egenkapital og gjeld utgjorde 26 858 823 kroner per  
31. desember 2019, mot 23 808 809 kroner per 31. desember 2018.

Fullstendig årsregnskap finnes på kronprinsparetsfond.no. 
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H.K.H. Kronprins Haakon
Styremedlem

 Kristin Halvorsen 
Styreleder

Mawra Mahmood
Styremedlem

Camilla Stoltenberg
Styremedlem

Irene Løken Lystrup
Daglig leder 

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
Styremedlem

Johannes Heggland
Styremedlem

Susanne Munch Thore
Styremedlem

Ole Edvard Wold-Reitan
Styremedlem  

Oslo, 26. mars 2020



Gjennom å styrke gode prosjekter  
får Kronprinsparets Fond unge mennesker inn  

i fellesskap som gir dem bedre liv.

www.kronprinsparetsfond.no


