ÅRSBERETNING 2016
KRONPRINSPARETS FOND
Et annerledes fond som jobber aktivt for og med ungdom

Innledning
Kronprinsparets Fond investerer kompetanse, kapital og nettverk i prosjekter som styrker
ungdom. Målet er et samfunn der alle føler tilhørighet og kan bidra.
Vi ønsker å bidra til aktivitet og inkludering og til å bringe ungdom tilbake til utdanning og
arbeid. Vi samarbeider derfor over lengre tid med sosiale entreprenører som jobber for og
med ungdom.
Fondet har i 2016 støttet og samarbeidet med fire utvalgte prosjekter, som hver gir
ungdom arenaer for mestring, tilhørighet og fellesskap: Trivselsleder, UngInvest AIB
(tidligere Arbeidsinstituttet i Buskerud), VIBRO og Lærervikaren.
Fondets sekretariat arbeider tett med prosjektene i det daglige og Fondets næringslivspartnere bidrar med verdifull kompetanse og rådgivning til prosjektene etter behov.
I løpet av 2016 har Fondet arbeidet aktivt med å øke kjennskapen til og kunnskapen om de
ulike prosjektene, slik at deres metodikk og innsats kan komme enda flere unge mennesker
til gode.

Bakgrunn og virksomhet
Kronprinsparets Fond ble opprettet av DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse
Mette-Marit i forbindelse med deres bryllup 25. august 2001. Kronprinsparets ønsker
gjennom sitt engasjement i Fondet å bidra til at alle ungdommer i Norge føler tilhørighet,
er inkludert og får muligheten til å delta i samfunnslivet.

Visjon:
Kronprinsparets Fond skal styrke fellesskapet for unge mennesker,
slik at alle føler tilhørighet og kan delta.
Fondet setter søkelys på ungdomstiden og ønsker å bidra til å fange opp dem som står i
fare for å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksne, andre mangler
motivasjon og dropper ut av skolen, og for noen kan det være helt andre grunner til at de
blir stående på siden av fellesskapet.
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Fondet setter fokus på ungdommers utfordringer og muligheter, og løfter frem prosjekter i
Norge som gir ungdom muligheter til å skape seg et godt liv. Alle prosjektene har
ambisjoner om å gi unge nye arenaer å lykkes på.
Grunnkapitalen kommer fra Regjeringens bryllupsgave til Kronprinsparet i 2001, 1 krone for
hver innbygger i Norge og senere tilsvarende gave til femårsjubileet i 2006. Fondet har også
en rekke partnere fra næringslivet som bidrar med økonomi, kompetanse, profilering og
nettverk for prosjektene.
Kronprinsparets Fond samarbeider aktivt med prosjektene i porteføljen, bidrar til sosialt
entreprenørskap og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet innenfor
samfunnsansvar.

Strategi
Vi vet at arbeid med ungdom i fare for utenforskap krever tid, og derfor jobber vi sammen
med prosjektene i porteføljen over flere år. Kronprinsparets Fond ønsker å være en aktiv
og langsiktig partner.
Fondets arbeidsprinsipp er 1:3. Det vil si at hver investerte krone i Fondet skal bli til
minimum tre kroner ute i prosjektene. Dette får vi til gjennom at Fondets sekretariat bistår
med sin kompetanse innen blant annet rådgivning, prosjektledelse, kommunikasjon,
ledelse og økonomi og ikke minst ved at våre probonopartnere bidrar med sin kompetanse
mot prosjektene.
Våre probonopartnere er blant
landets ledende
innen juridisk rådgivning, reklame,
kommunikasjon,
strategi og ledelse.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltok aktivt i gruppearbeid under besøk til
Nome videregående skole i Telemark i september 2016.
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Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til å øke kunnskapen om effekten av arbeidet sosiale
entreprenører gjør for og med ungdom. Som et ledd i dette har vi sammen med vår
hovedsamarbeidspartner DNV GL analysert den samfunnsøkonomiske verdien av Fondets
prosjekter. Rapporten ble presentert i april 2014 og viser at samfunnet sparer 2,7 milliarder
kroner i nåverdi for deltakerne i 2013.

Ungdommer fra UngInvest AIB reiser landet rundt og forteller om prosjektets fokus på mestring og
læringsglede

Rapporten viser 70 % økning i utdanningseffekt og 50 % økning av ungdom i jobb
sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for å fange opp barn og unge som faller utenfor.
I tillegg til den kvantitative beregningen av samfunnsnytten, tar analysen også for seg
selvopplevd effekt for ungdommene, altså hvordan ungdommene selv opplevde effekten
av å være med i de ulike tiltakene. Ungdommene fremhever helsemessige gevinster og
forbedret livskvalitet, større tro på egne evner og ferdigheter, generalisert tillit og økt
samfunnsengasjement som noen av de viktigste selvopplevde effektene.
Analysen, metodikken og rammeverket DNV GL har utarbeidet, har tilført Kronprinsparets
Fond og prosjektene reell beslutningsstøtte og verdifull styringsinformasjon. I løpet av
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høsten 2015 startet DNV GL arbeidet med en ny analyse, og resultatene av denne blir
presentert i mai 2017.

Overordnede aktiviteter i Kronprinsparets Fond i 2016
Fondet har i løpet av året arrangert samlinger for sine prosjekter i mai og november. På
begge samlingene deltok alle prosjektene. I mai var temaet ungdom i utenforskap, og
professor Jon Rogstad ved forskningsstiftelsen Fafo holdt foredrag om ”De frafalne”. I
november ble det workshop om presentasjonsteknikk med Julien S. Bourrelle. På begge
samlingene utvekslet også prosjektene metodikk, kompetanse og erfaringer seg imellom.
Våren 2016 lanserte Skanska, VIBRO og Kronprinsparets Fond et felles introduksjonskurs
for unge flyktninger, med fokus på kulturelle og sosiale koder i forhold til å bo og leve i
Norge. Kurset er åpent og frivillig, og deltakere inviteres i samarbeid med NAV og
flyktningkoordinatorer i kommunene.

H.K.H. Kronprins Haakon var populær på introduksjonskurset for unge flyktninger

I august 2016 fylte Kronprinsparets Fond 15 år. Jubileet ble markert på sosiale medier ved å
dele 15 historier fra ungdommer i Fondets prosjekter. Høsten 2016 flyttet Fondet til nye
lokaler på Madserud Gård, Madserud Allé 34 i Oslo, etter fem år i Kruses gate 7.
Kronprinsparets Fond har gjennom året bidratt til synlighet i medier for prosjektene, blant
annet med reportasjer om både UngInvest AIB og Trivselsleder på NRKs lokalsendinger og
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NRK Dagsrevyen, og VIBRO i NRK-programmet «Året med kongefamilien». I tillegg kommer
en rekke nyhetssaker i både landsdekkende, regional og lokal presse og radio.

Prosjekter
I 2016 har Kronprinsparets Fond arbeidet med fire prosjekter: Trivselsleder, UngInvest AIB
(tidligere Arbeidsinstituttet i Buskerud), VIBRO og Lærervikaren. I tillegg kommer tre
alumniprosjekter: Pøbelprosjektet, Kjør for livet og GatekunstAkademiet.
Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og er brukt av flere enn 1.200 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 fylkeskommuner, og engasjerer flere enn 55.000 barn og unge som Trivselsledere.
Kronprinsparets Fond har særlig samarbeidet med Trivselsleder om å utvikle en ny modell
for ungdomsskolen, og denne ble lansert på Trivselslederkurs i Bergen i september 2016.
Den nye modellen har egne aktiviteter tilpasset ungdomsskoletrinnet, kobling mot valgfag
og økt fokus på tidlig ledertrening av trivselslederne. Ungdomsskolemodellen har også fått
et nytt, friskt design og egen progammanual.

H.K.H. Kronprins Haakon åpnet Trivselsseminaret 2016. Her sammen med flere av de ansatte i Trivselsleder.
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UngInvest AIB (Tidligere Arbeidsinstituttet i Buskerud):
Et fylkeskommunalt, ikke lovpålagt tilbud for ungdom i
alderen 16-24 år og et alternativ for de som trenger andre
tilbud enn ordinær videregående opplæring. UngInvest AIB
er et regionalt kompetansesenter i praksisnær og styrkebasert læring og tilbyr en skolehverdag med læringsglede og mestring.
UngInvest AIB har avdelinger i Drammen, Midtfylket, Kongsberg og Ringerike med ulike
verksteder med pedagogisk og praktisk opplæring. Visjonen er: Vi lærer sammen hver dag i
et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at alle ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet. I skoleåret 2015/2016 har 232 ungdommer vært elev ved en av de fire
avdelingene hos UngInvest AIB.
Logo, grafisk profil og navn ble i april endret fra Arbeidsinstituttet i Buskerud til UngInvest
AIB i samarbeid med Fondets probono-partner TRY/Apt. Avdeling Midtfylket flyttet i
september inn i helt nye lokaler på Åmot i Modum.
UngInvest AIB arrangerte i april den internasjonale læringsfestivalen ”Inspiring Learning
Life”, i samarbeid med Tao Institutt og Lent as. 200 deltakere var samlet på Sundvolden
Hotell og fikk ta del i noen av de beste læringseksemplene fra hele verden.
UngInvest AIB har i 2016 vært ”on Tour” for å spre de styrke-baserte metodene til andre
skoler og læringsinstitusjoner, og har i løpet av året hatt kontakt med nær 60 skoler i
Norge, i tillegg til andre oppvekstansvarlige instanser. Det er
etablert samarbeid med AustAgder fylkeskommune, og tett
dialog med Nordland, Telemark
og Østfold.
I september var Kronprinsparet
med på skolebesøk og fikk lede
et gruppearbeid for 150 elever
og 30 lærere på Nome videregående skole i Telemark.

I forbindelse med Læringsfestivalen i april 2016 innviet
UngInvest AIB ny logo og ny bil. H.K.H. Kronprins Haakon åpnet
festivalen og ble med på en liten testtur med bilen.
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VIBRO er en organisasjon av ungdom, som jobber
for og med ungdom. VIBROs visjon er at alle
ungdommer skal være samfunnsengasjerte, ha tro
på seg selv og innse sitt eget potensial.
VIBRO kartlegger og tar tak i samfunnsutfordringer sammen med ungdom, jobber for et
bedre multikulturelt samfunn – og representerer et stort mangfold i bakgrunn, utdanning,
erfaring og fremtidsdrømmer.
Gjennom å aktivere ungdommer til å arrangere to debatter, utgi et ungdomsmagasin og
festival i Sofienberg Parken i Oslo har VIBRO klart å nå ut til et stort antall unge. VIBRO har
gjennom 2016 engasjert over 70 ungdommer i sine prosjekter og nådd ut til over 2.000
ungdommer og voksne med sitt arbeid.
VIBRO har også i 2016 fortsatt sitt engasjement for unge flyktninger gjennom aktivitetsdag
for enslige mindreårige flyktninger sammen med Fondets samarbeidspartner MyCall og et
introduksjonskurs for unge flyktninger, med fokus på kulturelle og sosiale koder i forhold til
å bo og leve i Norge sammen med Skanska.

I september arrangerte VIBRO arrangerte debatt om utenforskap på Parkteatret i Oslo. Debatten ble ledet
av Fredrik Mosis og Yvan Bayisabe fra VIBRO.
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I januar 2016 innledet Fondet samarbeid med Lærervikaren.
Lærervikaren er ferdig utviklede undervisningsopplegg til
bruk i vikartimene. Undervisningen er skreddersydd etter
kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet.
Hovedmålet for Lærervikaren er å bidra til et nasjonalt løft for vikartimene, og gi hver
enkelt elev et bedre læringsutbytte.
Lærervikaren har i løpet av 2016 utviklet flere undervisningsopplegg og har nå over 2,000
undervisningsopplegg for 1.-10. trinn. I tillegg har de lansert en quiz-funksjonalitet som
består av 3,000 spørsmål tilknyttet kompetansemålene. Lærervikaren er utviklet av de
samme sosiale entreprenørene som står bak Trivselsleder.

Hovedmålet til Lærervikaren er å gi elevene et bedre læringsutbytte av vikartimene.
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Partnere 2016
Kronprinsparets Fond har i 2016 hatt åtte partnere:
DNB: Børsnotert finanskonsern. Virksomheten 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.
(Hovedpartner)
DNV GL: Det Norske Veritas (DNV) har arbeidet for å sikre liv og verdier
siden 1864. I dag er DNV GL-gruppen et internasjonalt konsern som opererer i 100
land, med 14.000 ansatte. Kundene arbeider innenfor maritim og landbasert
industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor. Samfunnsansvar (CSR) er
en integrert del av DNV GLs ledelsessystem og forretningskultur. DNV GL ønsker å
bidra til bærekraftig utvikling både økonomisk, miljømessig og sosialt. Dette
samarbeidet avsluttes i mai 2017. (Hovedpartner)
Egmont Fonden: Består av 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. Dette samarbeidet ble innledet i
januar 2016. (Hovedpartner)
Selvaag Gruppen: Boligbygger og byutvikler. Konsernets verdigrunnlag
bygger på omtanke og skaperkraft, og en sterk tro på at det er lønnsomt å ta sosialt
ansvar. (Hovedpartner)
Skanska: Et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen
bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentligprivat samarbeid. Arbeid med bærekraft og investering i lokalsamfunnene
(Corporate Community Investment) er en integrert del av Skanskas
forretningsvirksomhet. (Hovedpartner)
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Berg-Hansen: Det eldste og største norskeide reisebyrået i Norge. BergHansen ønsker å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker slik at alle føler
tilhørighet og kan delta på en positiv måte i samfunnet. (Partner)
MyCall: Telecomselskap som fokuserer på internasjonal mobiltelefoni.
Bedriften ønsker å bidra til det gode flerkulturelle samfunnet i Norge og fremme
mangfold, inkludering og aktiviteter for og med ungdom i Norge. (Partner)
Stormberg: En norsk turtøyprodusent med ønske om å gjøre verden til et litt
bedre sted. Gjennom systematisk arbeid med samfunnsansvar jobber selskapet
med kampen mot fattigdom, inkluderende arbeidsliv, klima og etisk handel.
(Partner)

Kronprinsparets Fond ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner
for næringslivet, og involverer partnerne i direkte arbeid for og med
prosjektene
Kronprinsparets Fond har fire probonopartnere. De
har bidratt med tjenester innen strategisk
rådgivning, reklame- og kommunikasjonsfaglig
arbeid og juridisk bistand:
Apeland: Kommunikasjonsbyrå med
kompetanse innen virksomhetskommunikasjon, markedskommunikasjon og
internkommunikasjon.
McKinsey & Company: Globalt
konsulentselskap innenfor strategi og
ledelse.
TRY: Reklamebyrå med kompetanse innen massekommunikasjon og
utvikling av merkevare. TRY anvender kreativ kommunikasjon med sterk strategisk
forankring.
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I april 2016 arrangerte VIBRO en vellykket
aktivitetsdag for enslige mindreårige
flyktninger sammen med MyCall.

Wiersholm: Advokatfirma som dekker næringslivets behov for juridisk
bistand. Firmaet har spesialister innenfor alle sentrale forretningsjuridiske
fagområder.
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Styret
Styret i Kronprinsparets Fond har i 2016 bestått av 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

Fremtidsutsikter
Fondet er godt rustet til å ivareta målet om å sette søkelys på ungdomstiden og bidra til å
sikre arenaer som gir unge en mulighet til å bli sett, føle tilhørighet og lykkes. Partnere og
probonopartnere er viktige og engasjerte støttespillere i dette arbeidet.

Oppgaven til Kronprinsparets Fond er å legge til rette for
at hver enkelt ungdom skal kunne ta ut sitt potensial
Prosjektporteføljen reflekterer noen av de viktigste utfordringene knyttet til ungdom i
dagens norske samfunn:
Utdanning og arbeid – for muligheten til å leve gode liv og ta del i
fellesskapet
Aktivitet og inkludering – for å motvirke ensomhet, psykiske problemer og
mobbing
Mangfold – for et godt og velfungerende multikulturelt samfunn
Prosjektene jobber med ulik metodikk og på ulike arenaer for å møte disse utfordringene.
Kronprinsparets Fond fokuserer på å bidra videre til vekst, videreutvikling og skalering av
prosjektene og deres metodikk, slik at de kommer enda flere ungdommer til gode.
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Fondet skal fortsatt bidra til at arbeidet prosjektene gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien, bli inspirert og selv gjøre en innsats. Fondet skal
videreføre arbeidet med egne kommunikasjonskanaler for å løfte frem viktige budskap
knyttet til ungdom. Fondet vil videre delta aktivt på aktuelle konferanser og i samfunnsdebatter som omhandler ungdom, utdanning, frafall og arbeid, mangfold og inkludering,
velferd og sosialt entreprenørskap.

Årsregnskap
Årsregnskapet for 2016 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 2016 fortsatt å føre regnskapet prosjektbasert, hvor kostnader knyttet til
prosjektene føres som prosjektkostnader.

Resultatregnskap
Totale inntekter for 2016 var NOK 6 772 491,- mot NOK 5 609 750,- i 2015. Inntektene
kommer fra Fondets samarbeidspartnere, samt individuelle donasjoner.
Finansinntektene for 2016 utgjør NOK 913 758,- mot NOK 505 527,- i 2015. Fra og med
2015 er det KLP-fondene som forvalter Fondets kapital, basert på Fondets investeringsinstruks. Målet med forvaltningen er å bidra til god verdiutvikling av Fondets midler
innenfor strenge etiske krav.
Videre utgjorde prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene i 2016 NOK 6 892 777,mot NOK 3 862 676,- i 2015. Fondet har i 2016 samarbeidet med fire prosjekter. Fondets
sekretariat har aktivt bidratt med støtte direkte til prosjektene.
Fondets administrative driftskostnader utgjorde i 2016 NOK 334 360,-. I denne sammenheng nevnes at en av Fondets hovedsamarbeidspartnere har stilt kontorlokaler vederlagsfritt til rådighet for Fondets administrasjon frem til august 2016.
Fondets sekretariat har i 2016 bestått av 1,6 stillinger fra januar til medio mars, 2,1
stillinger fra medio mars til juni, og 2,4 stillinger fra juli til desember. Totale lønns- og
personalkostnader, inkludert lønnskostnader som er direkte knyttet til prosjektene,
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utgjorde NOK 1 880 277,- i 2016.
Årsresultatet for 2016 var på NOK – 104 971,-.

Egenkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjorde NOK 10 000 000,- per 31. desember 2016.
Fondets egenkapital utgjorde NOK 22 396 836,- per 31. desember 2016 mot NOK
20 765 095,- per 31. desember 2015.

Sekretariat og arbeidsmiljø
Fondets administrasjon bestod ved utgangen av 2016 av tre medarbeidere. Det er styrets
oppfatning at arbeidsmiljøet er godt.

Likestilling
Ved utgangen av 2016 hadde Fondet tre kvinnelige medarbeidere. Fondets styre bestod i
2016 av fire kvinner og fem menn.

Ytre miljø
Fondets virksomhet er ikke av en karakter som belaster det ytre miljø.
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Oslo, 27. april 2017

H.K.H. Kronprins Haakon

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit

Styremedlem

Styremedlem

Eivind Reiten

Olav Hindahl Selvaag

Styreleder

Styremedlem

Marianne Odfjell

Anne Bergh

Styremedlem

Styremedlem

Odd Christopher Hansen

Mina Adampour

Styremedlem

Styremedlem

Ole Edvard Wold-Reitan

Irene Løken Lystrup

Styremedlem

Daglig leder
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