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Visjon:

Kronprinsparets Fond skal
styrke fellesskapet for unge mennesker,
slik at alle føler tilhørighet og kan delta.

Kronprinsparets Fond
arbeider for inkludering av unge
Kronprinsparets Fond investerer kompetanse, kapital og nettverk
i prosjekter som styrker ungdom. Vårt ønske er å kunne bidra til
et samfunn der alle føler tilhørighet og kan bidra.
• 20 prosent av befolkningen, ca. 1 million nordmenn, er mellom 16 og 30 år.
• 7 prosent av de under 30 år, 71.000 unge, var i 2014 verken i arbeid, under
utdanning eller i opplæring. (SSB, 2014)
• 27 prosent av de som begynner på videregående opplæring, har ikke fullført fem
år etter. 15 prosent sluttet i løpet av skolegangen, 7 prosent gjennomførte, men
bestod ikke, og 5 prosent var fortsatt i utdanning. (SSB, 2017)
• 25 prosent av de unge sliter psykisk og viser tegn på stress, angst og depresjon.
(Ungdata)
Fondet er opptatt av at alle ungdommer i Norge skal kunne delta i samfunnet, enten
det er i utdanning, jobb eller på sosiale arenaer. Derfor støtter og samarbeider vi
med prosjekter som gir ungdom arenaer for mestring, tilhørighet og fellesskap.
Fondet ønsker å bidra til å sikre bærekraft i prosjektene og at metodene og innsatsen
kommer flere unge til gode. Fondet arbeider derfor tett med prosjektene i det daglige,
og Fondets næringslivspartnere bidrar med verdifull kompetanse og rådgivning.
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Løfter frem gode prosjekter
DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit
ønsker med Fondet å bidra til at alle ungdommer i Norge føler
tilhørighet, er inkludert og får mulighet til å delta i samfunnslivet.
Med søkelys på ungdomstiden ønsker Kronprinsparet at Fondet skal bidra til
å fange opp dem som står i fare for å falle utenfor. Noen unge mangler sosial
kontakt og trygge voksne, noen mangler motivasjon til å fullføre skolen, mens for
andre kan det være helt andre grunner til at de er utenfor fellesskapet.
Kronprinsparets Fond ble opprettet av Kronprins Haakon og Kronprinsesse
Mette-Marit i forbindelse med deres bryllup 25. august 2001. Grunnkapitalen i
Fondet kommer i første rekke fra Regjeringens bryllupsgave til Kronprinsparet,
1 krone for hver innbygger i Norge, og senere tilsvarende gave til fem års
bryllupsdag i 2006. De første ti årene ble Fondet administrert av staben ved Det
Kongelige Hoff, i likhet med de andre kongelige fond og stiftelser.
Siden Kronprinsparets 10 års bryllupsdag i 2011 har Fondet vært organisert
som et aktivt fond med et profesjonelt styre, lokaler utenfor Slottet og et eget
sekretariat. Fondet samarbeider med en lang rekke partnere i næringslivet om å
støtte noen få, utvalgte gode prosjekter over lang tid.

Fire prosjekter i 2017
I 2017 har Kronprinsparets Fond støttet og samarbeidet med fire
prosjekter: Trivselsleder, UngInvest AIB, VIBRO og Lærervikaren.

Vi har tidligere samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet og
GatekunstAkademiet, disse er nå i vår «alumniportefølje». De fire prosjektene vi
samarbeidet med i 2017 presenteres på de neste sidene.

LÆRERE FOR EN DAG: Kronprinsparet overtok lærerjobben på Glemmen videregående skole da de besøkte
skolen i august sammen med UngInvest AIB, og lærte elever og lærere å lage veikart for sin egen framtid.
4
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Inkluderer og skaper vennskap

Praktisk, styrkebasert læring

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og
inkludering i barne- og ungdomskolen.

UngInvest AIB (Tidligere Arbeidsinstituttet i Buskerud) er et
læringstilbud for ungdom i alderen 16-24 år.

Trivselsleder er brukt av flere enn 1.400 skoler i
Norden. Gjennom programmet legger mobbefrie
trivselsledere til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.
Trivselslederprogrammet skal bygge vennskap, hindre
konflikter og gi inkluderende, vennlige og respektfulle
elever. I Norge er prosjektet etablert i alle fylkene,
og engasjerer flere enn 55.000 barn og unge som
Trivselsledere.
Trivselsleder har i samarbeid med Kronprinsparets Fond utviklet en egen
modell for ungdomsskolen med aktiviteter tilpasset ungdomsskoletrinnet,
kobling mot valgfag og økt fokus på tidlig ledertrening av trivselslederne.
Ungdomsskolemodellen har også eget, friskt design og egen programmanual.
Trivselsleder mottok 462 500 kroner i støtte i 2017. I tillegg kommer rådgivning
og praktisk bistand fra sekretariatet og probonopartnere.
Fondet har samarbeidet med Trivselsleder siden 2014, og i slutten av 2017 gikk
Trivselsleder over i vår alumniportefølje.

Skolen er fylkeskommunal, og et ikke lovpålagt
alternativ for de som trenger andre tilbud enn
ordinær videregående opplæring. UngInvest AIB
gir ungdom en skolehverdag med læringsglede
og mestring, og er et regionalt kompetansesenter
i praksisnær og styrkebasert læring.
UngInvest AIB har avdelinger i Drammen, Midtfylket, Kongsberg og Ringerike.
Visjonen er: Vi lærer sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø,
slik at alle ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet. I løpet av skoleåret
2016/2017 har tilsammen 216 ungdommer vært elev ved en av de fire avdelingene
hos UngInvest AIB.
UngInvest AIB fortsatte i 2017 arbeidet med å spre de styrkebaserte metodene til
andre skoler og læringsinstitusjoner over hele landet. I løpet av året har de hatt
kontakt med over 70 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 rettet mot unge som har behov for en annen læringsarena.
UngInvest AIB mottok 1,7 millioner kroner i støtte i 2017. I tillegg kommer
rådgivning og praktisk bistand fra sekretariatet og probonopartnere. UngInvest
AIB har vært i vår portefølje siden 2011, og nåværende avtale gjelder ut 2019.

MOBBEFRITT: Trivselsleder legger til rette for glade og aktive storefriminutter på ungdomsskoler
over hele landet. Fra barneskolene har de erfart at mobbefrie trivselsledere bidrar til bedre samhold
og et tryggere skolemiljø. Nå er det trivselsledere på stadig flere ungdomsskoler også.

GOD MAT: Elevene ved UngInvest AIB i Drammen sto for middagen da Fondets styre og partnere
var invitert til fin middag. Elevkokkene arbeidet med forberedelser i flere dager, sammen med en
profesjonell kokk.
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Av, for og med ungdom

Et løft for vikartimene

VIBRO er en organisasjon av, for og med ungdom, som jobber mot
en virkelighet uten barrierer, der alle har de samme mulighetene.

Lærervikaren er et tilbud til skolene med ferdig utviklede
undervisningsopplegg til bruk i vikartimene.

Gjennom prosjekter som VIBRO festivalen,
aktivitetsdager for asylsøkere og skoleturneer
har VIBRO kontinuerlig dialog med flere tusen
ungdommer.
VIBRO internship har som mål å fremheve verdien av global kompetanse i
norsk næringsliv. VIBRO kobler studenter med global kompetanse med norske
bedrifter, og fremhever global kompetanse som en unik ressurs for kreativitet
og innovasjon som kan bidra til bedre resultater og bedre beslutninger. Global
kompetanse er evnen til å analysere globale og interkulturelle forhold kritisk og
fra ulike perspektiver og er en ferdighet som blir stadig viktigere.
VIBRO MAG er et nettbasert magasin på VIBRO.no som ønsker å fremme
unge stemmer og mangfold i media. Magasinet er en plattform der den unge
generasjonen kan uttrykke sine opplevelser og meninger på tvers av kulturell,
sosial og økonomisk bakgrunn, med fokus på samfunnsbevissthet og urbane
uttrykksformer. I redaksjonen arbeider 25 unge. VIBRO MAG har også et globalt
team av unge som bor, jobber eller studerer utenfor Norge og produserer saker
relatert til stedene de bor. Gjennom et samarbeid med Oslo Mottak har unge
asylsøkere publisert saker som engasjerer dem.

Alle undervisningsoppleggene er tilpasset kompetanse
målene fra Utdanningsdirektoratet. Målet for Lærer
vikaren er å bidra til et nasjonalt løft for vikartimene, og
gi hver enkelt elev et bedre læringsutbytte.
Lærervikaren har i løpet av 2017 utviklet enda flere undervisningsopplegg og har
nå over 2200 undervisningsopplegg for 1.-10. trinn. I tillegg har de lansert en
quizløsning med 4000 spørsmål som alle er knyttet til kompetansemålene.
Lærervikaren har også utviklet en bemanningsløsning for håndtering av
vikartimer og vikarer. Det er de samme sosiale entreprenørene som står bak
Trivselsleder og Lærervikaren.
Lærervikaren mottok 950 000 kroner i støtte i 2017. I tillegg kommer rådgivning
og praktisk bistand fra sekretariatet og probonopartnere.
Lærervikaren har vært i vår portefølje siden 2015, og gikk i slutten av 2017 over i
vår alumniportefølje.

VIBRO mottok 350 000 kroner i støtte i 2017. I tillegg kommer rådgivning og
praktisk bistand fra sekretariatet og probonopartnere. VIBRO har vært i vår
portefølje siden 2015, og nåværende avtale gjelder ut 2019.

MOT FORDOMMER: VIBRO har mange aktiviteter, og arrangerer festivaler og debatter for å
fremme flerkulturelle forbilder, bekjempe fordommer og gi ungdommer prosjekterfaring.
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BEDRE VIKARUNDERVISNING: Det er hele 1,3 millioner vikartimer i norske skoler hvert år.
Lærervikaren gir et nettbasert undervisningsopplegg for vikarundervisning, slik at elevene får
bedre læring i vikartimene.
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Sterke partnere gir
tredobling av hver krone
Kronprinsparets Fonds arbeid med ungdom gjøres mulig ved at vi
mottar pengegaver 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 én 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. Kronprinsparets Fond har i 2017 hatt fire
hovedpartnere, fire samarbeidspartnere og fire probonopartnere. Hovedpartnere
og samarbeidspartnere bidrar først og fremst med kapital, mens probonopartnerne
bidrar med kompetanse.

PARTNERMIDDAG: Fondets styre og næringslivspartnere fikk møte elevene ved UngInvest AIB.

HILSEN: En 2017-russ fikk en signatur på russebuksa som få andre russ kan vise til.
10
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Hovedpartnere
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
ga i 2017 et kontantbidrag på 1,3 millioner kroner.
DNV GL, tidligere Det Norske Veritas (DNV), har
arbeidet for å sikre liv og verdier siden 1864. DNV GLs
mål er å sikre liv, verdier og miljøet. DNV GL ønsker å
gjøre det mulig for selskaper over hele verden å forbedre
sikkerhet og bærekraft i sine virksomheter. DNV GL
har vært en av Fondets hovedpartnere siden 2011. Den
økonomiske støtten ble avsluttet i 2016, mens arbeidet
med den samfunnsøkonomiske analysen ble fullført som
probonoarbeid fram til mai 2017.
Egmont Fonden har både en kommersiell del som
driver medievirksomhet, og en allmennyttig del som
støtter sårbare barn og unge. Egmont Fonden støtter et
bredt spekter av prosjekter både i Danmark og Norge,
med fokus på å bidra der hvor det er behov, å støtte
metodeutvikling og nytekning, samt bidra til spredning
av innsatser som har vist at de har en effekt. Egmont
Fonden har vært en av Fondets hovedpartnere siden 2016,
og støttet i 2017 Fondet med et beløp på 4,75 millioner
kroner.
Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern
innen bygg og anlegg, og utvikler lokaler, boliger og
prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Arbeid med
bærekraft og investering i lokalsamfunnene (Corporate
Community Investment) er en integrert del av Skanskas
forretningsvirksomhet. Skanska har vært en av Fondets
hovedpartnere siden 2015, og støttet i 2017 Fondets arbeid
med et beløp på 500 000 kroner og probonoinnsats.
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Samarbeidspartnere
Berg-Hansen er det største og eldste norskeide reisebyrået
i Norge, som gir gode råd til alle som skal og er på reise.
Berg-Hansen ønsker å bidra til å styrke fellesskapet for
unge mennesker slik at alle føler tilhørighet og kan delta
på en positiv måte i samfunnet. Berg-Hansen har vært en
av Fondets partnere siden 2014, og bidro med reisestøtte
på 100 000 kroner i 2017.
MyCall er et telekomselskap i Telia-konsernet og har
fokus på internasjonal mobiltelefoni. MyCall ønsker å
bidra til nærhet til venner og familie i det flerkulturelle
samfunnet. MyCall har vært en av Fondets partnere siden
2014 og støttet i 2017 Fondets arbeid med 500 000 kroner.
Selvaag Gruppen er en av landets største boligbyggere og
byutviklere, med kjerneverdiene omtanke og skaperkraft.
Selvaag Gruppen har vært en av Fondets partnere siden
2011, og støttet i 2017 Fondets arbeid med 200 000
kroner. Selvaag er eier av lokalene Fondet leier på
Madserud Gård.
Stormberg er en norsk turtøyprodusent som ønsker om å
gjøre verden til et litt bedre sted.
Gjennom systematisk arbeid med samfunnsansvar jobber
Stormberg med kampen mot fattigdom, inkluderende
arbeidsliv, klima og etisk handel. Stormberg har vært en
av Fondets partnere siden 2014, og støttet i 2017 Fondets
arbeid med 200 000 kroner.
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Probonopartnere
De fire probonopartnerne har bidratt med tjenester innen
strategisk rådgivning, reklame- og kommunikasjonsfaglig arbeid
og juridisk bistand. Probonopartnerne gir ikke finansiell støtte.
Apeland er 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 siden 2011.
TRY er et av Norges største reklamebyrået, 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.
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Sparer samfunnet for
3,3 milliarder kroner
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 i 2016 er 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.
Nytt digitalt måleverktøy
DNV GL har utviklet et nytt digitalt måleverktøy, kalt SEMI, for å måle verdien
av slike prosjekter. SEMI samler data gjennom web-baserte spørreskjemaer og gir
en oversiktlig presentasjon av informasjonen. Målet er at SEMI skal bli et verktøy
også for andre sosiale entreprenører. Dette nye verktøyet hjelper oss å se hva som
virker, slik at vi kan vi gjøre en enda bedre jobb for ungdom framover og viser
den økonomiske verdien av prosjektene.
Det er både nyttig og viktig å måle effekten av tiltakene, men samtidig må vi lytte
til og løfte fram enkeltmenneskenes gode historier om prosjektenes betydning.
Tall og selvopplevd effekt
Målingen er gjennomført i prosjektene UngInvest AIB, VIBRO, Pøbelprosjektet,
Kjør for livet og Trivselsleder, og til sammen 1151 ungdommer har deltatt.
Analysen tar for seg både prissatte og ikke-prissatte effekter.
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Utdrag fra DNV GLs rapport:

Effektene av prosjektenes arbeid
Kronprinsparets Fond støtter ulike prosjekter som har til hensikt
å fange opp ungdom som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor
samfunnet.
Fondet ønsker å motivere og legge til rette for at nettopp ungdom kan se sine
muligheter og ta ut sitt potensial, hvor hovedfokus for prosjektene er å få
deltakerne til å fullføre skole, komme inn i eller tilbake til arbeidsivet.
DNV GL har som hovedsamarbeidspartner for Fondet analysert den samfunns
økonomiske effekten av prosjektene i Fondets portefølje. Dette er en oppdatering
av anaysen som ble gjennomført i 2014 (DNV GL 2014). Analysen omfatter
prosjektene i Fondet i perioden 2015-2017: UngInvest AIB, VIBRO og
Trivselsleder, samt alumniprosjektene Kjør for livet og Pøbelprosjektet.
For å vurdere om prosjektene i Fondet er samfunnsøkonomisk lønnsomme
ser vi på et Norge med og uten prosjektene i porteføljen til Kronprinsparets
Fond, hvor referansealternativet representerer et Norge uten prosjektene i
Fondet. Vi analyserer således effektene av prosjektenes arbeid i sum, og ikke av
Kronprinsparets Fond som en «selvstendig aktør» innen sosialt entreprenørskap.
Vurderinger av samfunnsnytteeffekten for Fondet er således en aggregering av
resultater fra de underliggende prosjektene. Hva ville ha skjedd med deltakerne
dersom prosjektene ikke hadde eksistert?
Siden 2014 har vi jobbet med å videreutvikle rammeverket og forbedre og
forenkle datagrunnlaget. Hovedvekt har vært på å sette prosjektene i stand til
å måle selv, og dette er gjort ved at spørreundersøkelser og datainnsamling er
forenklet og digitalisert. Denne tilnærmingen (prosess og måleverktøy) kaller vi
SEMI – Social Entrepreneur Measurement Insight. I denne analysen har vi gått
igjennom behov og målgrupper basert på utviklingen i Fondets portefølje, tilgang
på ny data og erfaringer siden sist. Basert på dette har vi oppdatert mål og KPIer.
Målene tar også hensyn til at vi nå har mer tilgjengelig informasjon om hva som
skjer med deltakerne etter deltakelse i prosjektene.
Fondet «oppnår» sine mål hvis samtlige prosjekter i sin tur innfrir sine
prioriterte mål. Dette inkluderer måloppnåelse innenfor utdanning, arbeid og
prosjektspesifikke mål. Enkelte indikatorer er tilknyttet livssituasjon (eller det å
ha et «godt» liv):

RAPPORT OM SAMFUNNSNYTTE: Dette betyr mye for oss i Fondet, sa Kronprinsesse MetteMarit og Kronprins Haakon da de mottok rapporten fra sjefsrådgiver Anders Magnus Løken i DNV
GL. (Foto: NTB)
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Flest mulig av deltakerne fullfører et utdanningsløp som gir et bevis på
kompetanse
I prosjektene er det 63 % som har fullført videregående opplæring eller høyere
ved siste mottatte besvarelse fra tidligere deltakere. Samtidig er forventet
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fullføringsgrad for en tilsvarende gruppe ungdommer omtrent 30 %. Derfor
utgjør fullføringsgraden på 63 % en stor forbedring. 21 % av personene som
har besvart de samme etterundersøkelsene er i utdanning. Sammenlignet med
referansealternativet ligger andelen 23 % høyere.
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at de aldri skulker skolen. Gjennom økt kunnskap og bedre grunnlag for å
opptre trafikksikkert, er det nærliggende å anta at Kjør for livet har en effekt på
trafikksikkerheten. 74 % av de frivillige i VIBRO synes deltakelsen i prosjektet har
bidratt med å heve deres kompetanse. 83 % mener at VIBRO har bidratt til å gi
dem arbeidserfaring.
Er prosjektene i Fondet samfunnsøkonomisk lønnsomme?
Analysen viser at prosjektene i Fondet er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Prosjektene har en positiv avkastning og bidrar med en verdiskapning i
samfunnet som ellers ikke ville ha funnet sted. Dette skyldes det økte bidraget til
verdiskapning som følge av at flere av deltakerne øker sitt kompetansenivå og/
eller kommer i arbeid enn det som ville vært tilfelle i referansealternativet. Dette
utgjør en besparelse for samfunnet.
Med 70 % sannsynlighet tilsvarer det en netto nytte per deltaker over livsløpet
på mellom MNOK 2,5 og 3,5 regnet i nåverdi i 2016, hvor forventet netto nytte
per deltaker er MNOK 3,0. I tillegg viser forskningen at prosjektene vil kunne gi
effekter ut over det som er prissatt:

Flest mulig av deltakerne kommer i fast lønnet arbeid i løpet av/etter
prosjektperioden
Blant personene som besvarte etterundersøkelsen fem år etter deltakelse – eller
senere – var det 59 % som var i arbeid. Sammenlignet med en tilsvarende gruppe
ungdom ligger andelen 57 % høyere.

• Hos deltakeren: Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet i form av
forbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og
relasjoner
• I storsamfunnet: Generalisert tillit og økt samfunnsengasjement. Styrket
nettverk og relasjoner øker sannsynligheten for deltakelse på viktige
samfunnsarenaer og øker sannsynligheten for samfunnsengasjement, både hos
individet selv og fra øvrige deler av familien.
Resultatene bekrefter i stor grad vurderingene fra forrige analyse. Det viser seg
at de faktiske resultatene (i 2016) er i all hovedsak i overenstemmelse med hva
som ble predikert i analysen i 2014 – dette viser at det mulig å gjøre konservative
anslag av samfunnsnytten av arbeidet som gjøres av sosiale entreprenører. For
mange av deltakerne vil dette være livsendrende. Verdien for samfunnet i kroner
og øre er en ting, men fra måling av sentrale indikatorer for hva som er et verdig
liv (helse, bolig, økonomi, arbeid, venner/relasjoner) ser vi at prosjektene utgjør
en forskjell for den enkelte. Det er viktig å understreke at de resultatene som
beskrives rent kvalitativt i rapporten, ikke er å forstå som mindre betydningsfullt
i den samfunnsøkonomiske analysen enn det som er tallfestet.

Størst mulig positiv endring i prosjektspesifikke mål
UngInvest AIB har høy måloppnåelse på sitt målrettede arbeid med å se og
utnytte individenes styrker, og det rapporteres om et godt læringsmiljø. Det
samme viser resultatene fra Trivselsprogrammet, det å være trivselsleder påvirker
positivt hvordan barna behandler andre elever, og at de kan bidra til at andre
har det bra. Det er også et stort flertall som opplever å bli tryggere på seg selv.
I treårsundersøkelsen for Kjør for livet rapporterer samtlige ungdommer selv
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Våre beregninger viser at det er en positiv avkastning for prosjektene i Fondets
portefølje, og at de bidrar til en positiv samfunnseffekt som ellers ikke ville ha
funnet sted. Vårt arbeid, og tilsvarende arbeid, bør ha som mål å hjelpe enda flere
prosjekter til å lykkes og ikke minst hjelpe potensielle sponsorer og investorer til å
se samfunnsnytten av denne typen for prosjekter.
Hele rapporten kan lastes ned fra Kronprinsparets Fonds nettsted.
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Styret
Styret i Kronprinsparets Fond hadde fram til 15.august 2017 følgende medlemmer:
• H.K.H. Kronprins Haakon
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
• Eivind Reiten (styreleder)
• Olav H. Selvaag
• Mina Adampour
• Marianne Odfjell
• Odd Christopher Hansen
• Anne Bergh
• Ole Edvard Wold-Reitan
Fra 15.august 2017 har styret i Kronprinsparets Fond følgende medlemmer:
• H.K.H. Kronprins Haakon
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
• Odd Christopher Hansen (styreleder)
• Johannes Heggland
• Mawra Mahmood
• Camilla Stoltenberg
• Susanne Munch Thore
• Ole Edvard Wold-Reitan (midlertidig fratrått fra november 2017)
Valgkomiteen har i 2017 hatt følgende medlemmer:
• H.K.H. Kronprins Haakon
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
• Gry Møllerskog
• Harald Solberg

NYTT STYRE: Fondet nye styre tiltrådte i august. Fra venstre Johannes Heggland, Odd
Christopher Hansen, Mawra Mahmood, Kronprinsesse Mette-Marit, Susanne Munch Thore,
Kronprins Haakon, Camilla Stoltenberg og Ole Edvard Wold-Reitan.
FOKUSER PÅ STYRKENE: Kronprins Haakon på scenen på DNB NXT sammen med Hedda Sofie Dahl (15)
og Jostein Hyttebakk (17) fra UngInvest AIB.
20
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Årsberetning
Virksomheten i 2017
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.
Fondet har både i mai og november 2017 samlet prosjektene, VIBRO,
Trivselsleder, Lærervikaren og UngInvest AIB for nyttig kompetanse- og
erfaringsutveksling prosjektene imellom. På samlingen i mai ble den nye
samfunnsøkonomiske analysen fra DNV GL presentert (se eget avsnitt om
dette) og også Pøbelprosjektet og Kjør for Livet, som begge er medvirkende i
analysen, men nå er «alumni» deltok på samlingen.
Kronprinsparet har blant annet vært med UngInvest AIB til Glemmen
videregående skole i Fredrikstad, og tok over undervisningen i klasserommet
for en dag for å lære bort det styrkebaserte tankesettet. Kronprins Haakon har
holdt foredrag om Kronprinsparets Fond og UngInvest AIB sammen med to
elever på gründerkonferansen DNB NXT, som er en del av Oslo Innovation
Week.
Den årlige middagen for Fondets partnere ble i 2017 arrangert hos UngInvest
AIB, og ungdommer ved skolen bisto både med omvisning, musikk,
matlaging og servering.
Fondets sekretariat har møtt svært mange dyktige prosjekter som arbeider for
unge i løpet av året, og også besøkt Egmont Fondens prosjekt i Danmark, Lær
for livet, og en rekke prosjekter i London, blant annet Young Happy Minds og
The Clement James Centre.
Forarbeid for et nytt ungdomsprosjekt
Kronprinsparets Fond har siden 2016 jobbet for å utvikle et nytt prosjekt for
unge i Norge, for å bidra til å redusere frafallet fra videregående opplæring.
Omlag en av fire unge faller ut av skolegangen og fullfører ikke. Samtidig vet
vi at det å fullføre skoleløpet er viktig for å få et godt liv senere.
Fondet ønsker at et nytt prosjekt skal dekke et reelt behov i samfunnet,
som et supplement til og i samarbeid med andre aktørers innsats. Ønket
er at prosjektet skal skape nye løsninger og ny viten, med forskningsbasert
forankring gjennom et samarbeid med forskningsstiftelsen Fafo.
Gjennom 2017 har Fondet arbeidet videre med å designe innhold og rammer
for prosjektet. Både forskere, praktikere og unge er involvert i arbeidet, blant
annet gjennom et Faglig råd, designgrupper og fokusgruppeundersøkelser.
Den langsiktige ambisjonen for det nye prosjektet er å bidra til å
redusere frafallet i videregående opplæring, gjennom å styrke deres
livsmestringsferdigheter.
VERKSTEDER: UngInvest AIB har ulike verksteder for undervisning. På treverkstedet får ungdommene en innføring i
ulike bygg- og anleggsfag og hjelp til å finne sin vei inn bransjen.
22
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Likestilling
Ved utgangen av 2017 hadde Fondet tre kvinnelige medarbeidere. Fondets styre
bestod ved utgangen av 2017 av fire 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.

Årsregnskap
Årsregnskapet for 2017 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 2017 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.
Reviorhonoraret for 2017 var 7 806 kroner.
Resultatregnskap
Totale inntekter for 2016 var 7 451 882 kroner, mot 6 772 491 kroner i 2016.
7 450 000 kroner kom fra Fondets samarbeidspartnere, mens inntekter fra
foredrag og royalty for boksalg utgjorde 1 882 kroner. Det var i 2017 ingen
gaver fra privatpersoner.
GODE RÅD: I faglig råd har vi samlet mange gode krefter som har ulike perspektiver på ungdom
og utenforskap. Rådet har gjennom tre workshoper sett på hvordan Fondet framover best kan
bidra for å styrke ungdom. Foran: Tim Filip Steinsveen, Sahra Jaber og Reidun Follesø, i andre
rekke Cecilie Prebensen, Christer Hyggen, Anne Lindboe og Ingebjørg Mæland, bakerst Johannes
Heggland, Anne Bergh og Thomas Doull.

Finansinntektene for 2017 utgjorde 1 404 010 kroner, mot 913 758 kroner
i 2016. KLP-fondene forvalter Fondets kapital, basert på Fondets investerings
instruks. Målet med forvaltningen er å bidra til god verdiutvikling av Fondets
midler innenfor strenge etiske krav.

For hver enkelt deltaker er målet at prosjektet skal bidra til å styrke
livsmestringsferdigheter og skape bevissthet og trygghet i egne valg. Målet
er å skape best mulig forutsetninger og motivasjon for å gjennomføre
videregående opplæring.

Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde 5 924 100 kroner i
2017, mot 6 892 777 kroner i 2016. Fondet hadde i 2017 samarbeid med fire
prosjekter, Trivselsleder, Lærervikaren, UngInvest AIB og VIBRO. Fondets
sekretariat bidro aktivt med støtte direkte til prosjektene.

Forarbeidet for det nye prosjektet gjøres i samarbeid med Fondets partnere
Egmont Fonden og Wilstar.

Fondets administrative driftskostnader utgjorde 509 731 kroner. Sekretariatet
bestod av 2,4 stillinger. Totale lønns- og personalkostnader, inkludert
lønnskostnader direkte knyttet til prosjektene, utgjorde 2 145 154 kroner.
Daglig leders årslønn er utgiftsført med 829 054 kroner og annen godtgjørelse
utgjorde 4 392 kroner. Styret mottar ikke vederlag.

Sekretariat og arbeidsmiljø
Fondets administrasjon bestod ved utgangen av 2017 av tre medarbeidere. Daglig
leder Irene Løken Lystrup på heltid, og Maria Peltokangas og Tonje Glorvigen
Apeland i deltidsstillinger. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er godt.
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Årsresultatet for 2017 ble 1 778 515 kroner.
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Egenkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjorde 10 000 000 kroner per 31. desember 2017.
Fondets samlede egenkapital utgjorde 24 070 380 kroner per 31. desember 2017,
mot 22 291 865 kroner per 31. desember 2016.
Fullstendig årsregnskap finnes på kronprinsparetsfond.no.

Oslo, 16. april 2018

H.K.H. Kronprins Haakon
Styremedlem

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
Styremedlem

Odd Christopher Hansen
Styreleder

Johannes Heggland
Styremedlem

Mawra Mahmood
Styremedlem

Susanne Munch Thore
Styremedlem

Camilla Stoltenberg
Styremedlem

Ole Edvard Wold-Reitan
Styremedlem
(midlertidig fratrådt)

Irene Løken Lystrup
Daglig leder
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Gjennom å styrke gode prosjekter
får Kronprinsparets Fond unge mennesker inn
i fellesskap som gir dem bedre liv.

www.kronprinsparetsfond.no

