
ETISKE RETNINGSLINJER 

Kronprinsparets Fond er en uavhengig stiftelse med mål om å styrke fellesskapet for 

unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Fondet skal støtte prosjekter 

som skaper mestringsarenaer og deltakelse for ungdom i samfunnsfellesskapet; 

prosjekter som gir ungdommene tro på seg selv og mulighet til å utvikle egne evner. 

For å sikre at Fondet når sine mål følger vi våre etiske retningslinjer. Dermed kan våre 

partnere, øvrige støttespillere og den norske befolkningen generelt være trygge på at vi 

alltid opptrer profesjonelt, transparent, med respekt for menneskerettighetene, med 

ansvarlighet og integritet samt deltakelse og solidaritet. Vår kommunikasjon skal 

gjenspeile dette. 

Fondets etiske retningslinjer gjelder for Fondets sekretariat, styre og ansatte, samt for 

Fondets partnere og samarbeidsprosjekter. 

Vi er en organisasjon som sikrer profesjonalitet i alle våre relasjoner 

Vi overholder alltid gjeldende lover og regler, og stiller strenge krav til integritet og 

upartiskhet. Det er utelukkende Fondets formål som skal være styrende ved valg av 

partnere, sponsorer og prosjekter. 

Vi er opptatt av å opptre etterrettelig, og etterstreber å bygge en kultur som oppfordrer til 

å varsle om kritikkverdige forhold eller uenighet. Dette sikrer både et godt arbeidsmiljø og 

et mer åpent samfunn.  

Vi er en organisasjon som opptrer transparent 

Vi sørger for åpenhet hva gjelder våre prosjekter, givere og partnere ved å offentliggjøre 

informasjon om disse. På denne måten bidrar vi til ryddighet i relasjonene, til å sikre 

integritet, og til å forebygge interessekonflikter, korrupsjon og annen økonomisk 

kriminalitet. Fortrolig informasjon om ungdommene og prosjektene vil bli behandlet i 

overenstemmelse med personvernregler og beste praksis på området. 

Ved synliggjøring av våre prosjekter, partnere og arbeidsmetoder oppnår vi bedre 

resultater, sørger for at flere ser verdien av Fondets arbeid og inspireres til selv å gjøre en 

innsats.  

Vi er en organisasjon som bryr oss om og respekterer menneskerettighetene 

Fondet har spesielt fokus på barn og unges rettigheter. Likeledes er vi opptatt av miljø.  

Vi krever at våre prosjekter og partnere også lar sosiale og miljømessige hensyn veie tungt 

i sitt arbeid.  

Vi er en organisasjon som opptrer ansvarlig og med integritet 

Vi forplikter oss til å alltid opptre etisk og ansvarlig, og til å gjøre det som er rett. Vi 

etterstreber ansvarlighet ved å spørre dersom vi er usikre, og ved å følge prosjektene våre 

tett fra begynnelse til slutt.   

Vi er en organisasjon som fremmer deltakelse og solidaritet 

Gjennom vårt arbeid skal vi sikre deltakelse, inkludering og nye mestringsarenaer for 

ungdommer i det norske samfunnet, slik at de får de verktøyene de behøver for å leve 

meningsfylte liv. 


