ÅRSBERETNING 2015
KRONPRINSPARETS FOND

Et annerledes fond som jobber aktivt for og med ungdom

Innledning
Kronprinsparets Fond er et annerledes fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt
liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres
drømmer går i oppfyllelse. Det gjør Fondet gjennom samarbeid med utvalgte sosiale
entreprenører som jobber for og med ungdom. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom
tilbake til utdanning og arbeid, fremme aktivitet og inkludering, samt jobbe for mangfold og
samfunnsengasjement.
Fondet har i 2015 bidratt aktivt i fire utvalgte prosjekter, som hver gir ungdom en mulighet
for tilhørighet, fellesskap og en opplevelse av mestring. I tillegg til sekretariatets egne bidrag,
har Fondets næringslivspartnere bidratt med verdifull kompetanse og rådgivning direkte inn
i prosjektene.
I løpet av 2015 har Fondet arbeidet aktivt med å øke kjennskapen og kunnskapen om de
ulike samarbeidsprosjektene, slik at deres arbeidsmetodikk og innsats kan komme flere unge
mennesker til gode.

Bakgrunn og virksomhet
Kronprinsparets Fond ble etablert av DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse MetteMarit i forbindelse med deres bryllup 25. august 2001. Fondet ble etablert på bakgrunn av
Kronprinsparets engasjement for unge mennesker og viktigheten av at ungdom føler
tilhørighet, er inkludert og får muligheten til å delta i samfunnslivet.

«Fondet skal styrke fellesskapet for unge mennesker,
slik at alle føler tilhørighet og kan delta»
Fondet ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike
årsaker står i fare for å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksen-personer.
Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre grunner stående på
siden av fellesskapet. Fondet skal bidra til å sette søkelys på ungdomsutfordringer og muligheter, og løfte frem prosjekter som gir ungdom mulighet til å skape seg et godt liv.
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Regjeringen bidro med grunnkapital for Fondet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i
2001, og deretter ved femårsjubileet (en krone for hver norske innbygger). Denne folkegaven
ga grunnlag for etableringen av Fondet. Fondet har gjennom flere år hatt en rekke strategiske
samarbeidspartnere fra næringslivet som bidrar med økonomi, kompetanse, strategisk og
operasjonelt arbeid for og med prosjektene samt profilering.
Kronprinsparets Fond arbeider aktivt i våre samarbeidsprosjekter med og for ungdom, bidrar
til sosialt entreprenørskap og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet innenfor
samfunnsansvar.

Strategi
Fondet er en aktiv og langsiktig partner for utvalgte prosjekter. Ungdom trenger langsiktig
oppfølgning, og Fondet ønsker å bidra til at de prosjektene som støttes får mulighet for
langsiktighet i arbeidet sitt. Fondet bidrar til at gode prosjekter får muligheten til å skalere,
gjennom fokus på utvikling og langsiktig bærekraft. De utvalgte prosjektene mottar
økonomisk støtte, og blir en del av et nettverk som deler utfordringer og erfaringer med
hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på.
Fondet jobber aktivt med de sosiale entreprenørene og prosjektene, i tillegg til å bistå
økonomisk. Fondets arbeidsprinsipp er 1:3, det vil si at hver investerte krone i Fondet skal
bli til minimum tre kroner ute i prosjektene. Dette gjøres både gjennom at Fondet aktivt
koordinerer aktuelle probono-partnere inn i prosjektene, og ved at Fondets medarbeidere
bistår med rådgivning,
sparring og prosjektledelse innen strategi,
kommunikasjon, ledelse,
økonomi og aktiviteter.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit ønsker velkommen til lanseringen av
sesong 2 av dokumentarserien «Nye forbilder» på Parkteatret i Oslo.
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Fondet ønsker å bidra til økt kunnskap knyttet til effekten av det arbeidet sosiale
entreprenører gjør for og med ungdom. Som et ledd i dette har Fondet sammen med sin
hovedsamarbeidspartner DNV GL arbeidet med å analysere den samfunnsøkonomiske
verdien av Fondets samarbeidsprosjekter. Rapporten ble presentert i april 2014 og viser en
besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013.
Resultatene viser videre en 70 % økning i utdanningseffekt og en 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 rene 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 (tillit til
”folk flest”) og økt samfunnsengasjement som noen av de viktigste selvopplevde effektene.
Analysen, samt metodikken
og rammeverket som DNV GL
har utarbeidet, har tilført
Fondet og prosjektene reell
beslutningsstøtte og verdifull
styringsinformasjon. I løpet
av 2015 startet på nytt
arbeidet med å analysere
samfunnsnytten av Fondets
samarbeidsprosjekter i samarbeid med DNV GL. De nye
resultatene vil bli presentert i
løpet av 2016.

Ungdomsorganisasjonen VIBRO ble del av Fondets
prosjektportefølje 1. januar 2015.
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Overordnede aktiviteter i Kronprinsparets Fond i 2015
Fondet har i løpet av året arrangert to prosjektsamlinger. Den første ble arrangert i januar
med deltakelse fra Pøbelprosjektet, Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB), Trivselsleder, VIBRO
og Kjør for livet. På denne samlingen ble arbeidet med den nye samfunnsnytteanalysen
startet opp sammen med vår samarbeidspartner DNV GL.
Den andre prosjektsamlingen ble arrangert hos Arbeidsinstituttet i Buskerud i Drammen i
september. Gjennom fellessamling og gruppearbeid fikk alle deltakerne en innføring i
styrkebasert læring og AIBs metodikk.
Årets sosiale høydepunkt var felles telttur med Kronprinsparet og prosjektene i
mai til Semsvannet i
Vestmarka. Turen var
også en markering av
friluftslivets år.
30 ungdommer fra
AIB, VIBRO og Pøbelprosjektet ble med oss
på overnattings-turen.
Det ble et vellykket
Man “må” grille pølser for å få en vellykket teltur!
arrangement
med
både leirbål, middag rundt bålet og natursti. For flere av ungdommene var det første gangen
de overnattet i telt og vi håper at det ikke blir den siste.
Fondet har støttet filmen Pøbler som er en dokumentarfilm om ungdommer i Pøbelprosjektet. Filmen ble lansert under filmfestivalen i Haugesund i august med H.K.H. Kronprins
Haakon til stede, og ble vist for første gang i Oslo på Colosseum kino 20. august. På
filmpremieren i Oslo var H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og ungdommer fra Pøbelprosjektet, VIBRO og Kjør for livet til stede.
Fondet har i løpet av året fått ny daglig leder, og 1. oktober 2015 tok Irene L. Lystrup over
stillingen etter Solfrid Flateby. Irene har vært ansatt i Fondet siden høsten 2013 og kom fra
stillingen som leder for prosjekt- og partnerstrategi i Fondet.
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Samarbeidprosjekter
I 2015 har Kronprinsparets Fond arbeidet med fire utvalgte prosjekter og det har vært stor
aktivitet i alle prosjektene. I tillegg hadde Fondet ved inngangen av 2015 to alumniprosjekter, det vil si prosjekter som tidligere har fått støtte av Fondet; Kjør for livet og
GatekunstAkademiet.
Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og er brukt av flere enn 1.100 skoler i
Norden. Gjennom programmet legger mobbefrie trivselsledere til rette
for økt aktivitet i storefriminuttene. Trivselsleder-programmet 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.
I 2015 har Trivselsleder arbeidet med tilpasning av tilbudet til ungdomsskoler og lansert Aktiv
TL-undervisning. Aktiv TL-undervisning er et program og aktivitetshefte for læring gjennom
fysisk aktivitet i ordinære skoletimer. Aktivitetene er tilpasset kompetansemålene i de ulike
fagene. Aktiv TL-undervisning er i første omgang laget for 5.-7.-klasse. Den nye modellen for
Trivselsleder i ungdomsskolen vil lanseres i 2016.
I 2015 fikk Trivselsleder også støtte til 100 utstyrspakker til ungdomskolen fra DNB
Sparebankstiftelsen.

Full aktivitet i storefri med Trivselsledere som engasjerer sine medelever.
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Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB): Et regionalt
kompetansesenter i praksisnær og styrkebasert læring for
ungdom i alderen 16-24 år og et alternativ for ungdommer
som trenger andre tilbud enn den ordinære videregående
opplæringen.
AIB har avdelinger i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Modum. AIB tilbyr ulike verksteder
med både pedagogisk og praktisk opplæring i samarbeid med bedrifter og NAV, og
iverksetter tiltak for at ungdommer skal gjennomføre videregående skole. Arbeidsinstituttets visjon er at ungdom i et trygt, positivt og humørfylt miljø finner sin vei inn i
opplæringssystemet. I løpet av 2015 har AIB hatt 170 ungdommer som elever ved sine fire
avdelinger i Buskerud.
Avdeling Ringerike har i løpet av året fått nye, flotte lokaler og i april reiste to ledere og to
ungdommer fra AIB til Tucuman, Argentina for å bidra på en stor konferanse om dialogverktøy, relasjonsledelse og styrkebasert læring. AIB ble der trukket frem som et av de beste
praksiseksempelene i verden på styrkebasert arbeid.
I april 2016 ble logo og navn endret til UngInvest AIB og de fikk en ny grafisk profil.

Yngre og eldre læringskollegaer fra UngInvest AIB i nye gensere.
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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 skolebesøk, prosjektarbeid og festival har VIBRO klart å nå ut til et stort antall unge,
både med minoritetsbakgrunn og etnisk norsk bakgrunn. I løpet av 2015 besøkte VIBRO syv
skoler og møtte over 3.500 elever.
Mest kjent så langt er dokumentarserien «Nye forbilder» som viser fremgangsrike unge med
minoritetsbakgrunn både gjennom video og bilder. Dokumentarserien ønsker å være en
kontrast til medias ofte negative vinkling på minoritetsungdom, og skal inspirere til diskusjon
og debatt. I mars 2015 lanserte VIBRO sesong 2 av dokumentarserien «Nye forbilder» på
Parkteatret i Oslo med over 500 besøkende.

VIBRO arrangerte i juni en gratisfestival i Sofienbergparken i Oslo med over 2.000 besøkende.

VIBRO utvider stadig med nye aktiviteter. I 2015 startet de arbeidet med et nytt
ungdomsmagasin og gjennomførte en aktivitetsdag for unge asylsøkere. VIBRO fikk i 2015
også utviklet ny logo og grafisk profil i samarbeid med Fondets probono-partner TRY/Apt.
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Pøbelprosjektet: Prosjektets mål er å få unge mennesker, som av en
eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og
arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdanning. Deltakerne går på kurs i
flere uker, for deretter å komme ut i arbeidspraksis. Deltakerne blir
fulgt opp så lenge de selv ønsker («på livslangt løp»). Gjennom
Pøbelprosjektet motiveres ungdommene til å sette seg realistiske
mål og ta i bruk egne ressurser.
I mars 2015 arrangerte Pøbelprosjektet en stor konferanse om sosialt entreprenørskap i
Stavanger. Alle Fondets prosjekter deltok og stilte med hver sin ungdomsrepresentant i
paneldebatt sammen med H.K.H. Kronprins Haakon.
Fondet startet sammen med vår hovedsamarbeidspartner Skanska i mai et nytt prosjekt for
ungdom: Introduksjon til bygg- og anleggsfag. 12 ungdommer fra Pøbelprosjektet ble invitert
til å delta på dette og ved utgangen av 2015 hadde fire av disse ungdommene fått
lærlingekontrakter hos Skanska.

H.K.H. Kronprins Haakon var med på introduksjonskurs for ungdom hos SKANSKA. F.v. Kronprins Haakon,
pøbel Eivind Myrhaug og adm. dir i SKANSKA, Ståle Rød.

Pøbelprosjektet gikk over til Fondets alumniportefølje fra 1. september 2015.
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Samarbeidspartnere 2015
Kronprinsparets Fond har i 2015 hatt fem strategiske hovedsamarbeidspartnere:
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.
DNV GL: Det Norske Veritas (DNV) har arbeidet for å sikre liv og verdier siden
1864. I dag er DNV GL-gruppen (2013) et internasjonalt konsern som opererer i 100
land, med 15 000 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.
Reitangruppen: Norsk familieeid handelskonsern. Deres samfunnsansvar
spenner fra internasjonalt samarbeid til lokale sponsorater innenfor kultur, sport og
humanitært arbeid. Dette samarbeidet ble avsluttet i desember 2015.
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.
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.
Samarbeidet ble innledet 1. januar 2015.

«Fondet ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet, og involverer bedriftene i konkret og direkte arbeid
for og med prosjektene»
I tillegg har Fondet tre samarbeidspartnere fra næringslivet:
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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.
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.
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.
Kronprinsparets Fond har i 2015 hatt fire probono-partnere som har bidratt aktivt med
tjenester innen strategisk rådgivning, reklame- og kommunikasjonsfaglig arbeid, og juridisk
bistand:
Apeland:
Kommunikasjonsbyrå
med
kompetanse
innen
virksomhetskommuni-kasjon, markedskommunikasjon og internkommunikasjon.
McKinsey & Company: Globalt konsulentselskap innenfor strategi og ledelse.
TRY/Apt: Reklamebyrå med kompetanse innen massekommunikasjon og
utvikling av merkevare. TRY/Apt anvender kreativ kommunikasjon med sterk
strategisk forankring.
Wiersholm: Advokatfirma som dekker næringslivets behov for juridisk
bistand. Firmaet har spesialister innenfor alle sentrale forretningsjuridiske
fagområder.
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Ungdommer fra VIBRO sammen med Kronprinsparet f.v.: Håvard Lunde Helgesen, Fredrik Mosis, Yvan Bayisabe,
Tomas Liberg Foshaugen, Zahra Sabha, Elias Halvorsen Boukhouima, Kronprinsesse Mette-Marit, Julia Wanda,
Kronprins Haakon, Tobias Haile Furunes, Martine Berdal og Laila Josefin Azhar.
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Styret
Styret i Kronprinsparets Fond har i 2015 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 og Ole Edvard WoldReitan.

Fremtidsutsikter
I samarbeid med Fondets samarbeidspartnere, står Fondet 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. Vi trenger deres mot, kreativitet og fremtidshåp for å løse de
store og komplekse utfordringene verden står overfor.

«Vår oppgave er å legge til rette for
at hver enkelt ungdom skal kunne ta ut sitt potensiale»
Den nye prosjektporteføljen reflekterer det Fondet mener er 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 og mobbing
Mangfold og utvikling av et godt og velfungerende multikulturelt samfunn
Prosjektene i Fondet jobber direkte og konkret for å møte disse utfordringene. De tar i bruk
ulik metodikk og arbeider på ulike arenaer, men deler et brennende engasjement for
ungdom og for hvert individs unike evner og muligheter. Fondet vil fremover fokusere på å
bidra til vekst, videreutvikling og skalering av disse prosjektene slik at de kommer enda flere
ungdommer til gode.
Fondet skal 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 vil videreføre det
systematiske og aktive arbeidet med egne kommunikasjonskanaler for å løfte frem viktige
budskap knyttet til ungdom. Fondet vil også aktivt delta på aktuelle konferanser og i
samfunnsdebatter som omhandler ungdom, utdanning, frafall og arbeid, mangfold og
inkludering, velferd og sosialt entreprenørskap.
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Årsregnskap
Årsregnskapet for 2015 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 2015 fortsatt å føre regnskapet prosjektbasert, hvor kostnader knyttet til
prosjektene føres som prosjektkostnader.

Resultatregnskap
Totale inntekter for 2015 var NOK 5 609 750,- mot NOK 5 621 800,- i 2014. Inntektene
kommer fra Fondets hovedsamarbeidspartnere, samt ulike arrangementer.
Finansinntektene for 2015 utgjør NOK 505 527,- mot NOK 669 942,- i 2014. 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 2015 NOK 3 862 676,mot NOK 3 667 530,- i 2014. Fondet har i 2015 samarbeidet med fire prosjekter. Fondets
sekretariat har aktivt bidratt med støtte direkte til prosjektene.
Fondets administrative driftskostnader utgjorde i 2015 NOK 128 338,-. I denne sammenheng nevnes at en av Fondets hovedsamarbeidspartnere har stilt kontorlokaler vederlagsfritt til rådighet for Fondets administrasjon.
Fondets sekretariat har i 2015 bestått av to fulltidsstillinger frem til 1. oktober, deretter to
ansatte i til sammen 160 % stilling. Totale lønns- og personalkostnader, inkludert lønnskostnader som er direkte knyttet til prosjektene, utgjorde NOK 1 641 743,- i 2015.
Årsresultatet for 2015 var på NOK 1 631 740,-
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Egenkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjorde NOK 10 000 000,- per 31. desember 2015.
Fondets egenkapital utgjorde NOK 22 396 836,- per 31. desember 2015 mot NOK
20 765 095,- per 31. desember 2014.

Sekretariat og arbeidsmiljø
Fondets administrasjon bestod ved utgangen av 2015 av to ansatte som bistår prosjektene,
driver kompetansenettverket og administrerer Fondet. Det er styrets oppfatning at
arbeidsmiljøet i stiftelsen er godt.

Likestilling
Ved utgangen av 2015 hadde Fondet to kvinnelige ansatte. Fondets styre bestod i 2015 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, 31. mai 2016

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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