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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.
De fleste unge i Norge har det bra. Men det er også mange som kan trenge en
hjelpende hånd på veien fra barn til voksen.
• Omtrent 20 prosent av jentene og 7 prosent av guttene på ungdomsskolen har
høyt nivå av psykiske plager. I videregående skole stiger andelen til 29 prosent av
jentene og 11 prosent av guttene. (Ungdata, 2018)
• Av alle som begynte på videregående skole i 2013, sto 25 prosent uten vitnemål
eller fagbrev fem år etter. 15 prosent sluttet underveis, 6 prosent gjennomførte,
men besto ikke, og 5 prosent var fortsatt i utdanning. (SSB, 2018)
• 9 prosent av alle mellom 15 og 29 år, nesten 90 000 unge, er verken i arbeid,
under utdanning eller i opplæring. (OECD, 2018)
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I Norge er vi heldige fordi det er så utrolig mange fine unge mennesker. Samtidig er det mange som synes det
er utfordrende å være ung i dag. Det har vi i Kronprinsparets Fond lyst til å gjøre noe med.
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Løfter frem gode prosjekter
Da DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse MetteMarit 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.

Prosjekter i 2018
I 2018 har Kronprinsparets Fond støttet og samarbeidet med
UngInvest AIB, VIBRO og International Sandwich Brothers.
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Fokus på styrker og mestring
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.
Mer enn 200 ungdommer vært elev ved en av de fire avdelingene Drammen,
Midtfylket, Kongsberg og Ringerike. Her kan de ta privatisteksamen i
grunnskolefag eller videregåendefag, eller kombinere UngInvest AIB med
videregående skole eller jobb/praksis. Høsten 2018 startet et pilotprosjekt med en
ny avdeling pilotprosjekt i Hallingdal.
UngInvest AIB fortsatte i 2018 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 mottok 1,7 millioner kroner i støtte fra Kronprinsparets Fond
i 2018. I tillegg kommer rådgivning og praktisk bistand fra sekretariatet og
probonopartnere. UngInvest AIB har vært i Fondets portefølje siden 2011, og
nåværende avtale gjelder ut 2019.

GUNN MARIE: «UngInvest AIB er et veldig viktig sted for meg, fordi det har hjulpet meg til å bygge
opp meg selv, og jeg har blitt tryggere på meg selv. Jeg har klart å være meg selv. Da blir jo dagene
bedre og så trenger man ikke skjule hvem man er. Jeg blir i bedre humør og da kan jeg se lyst på
framtiden, selv om det kan være vanskelig noen ganger. UngInvest AIB er et bra tilbud til ungdommer
fordi de klarer å komme seg i en skolehverdag og ha noe gøy å gjøre - istedenfor å droppe ut!»
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KAMILLA: Det beste med å gå på UngInvest AIB er alle vennene jeg har fått her. Det betyr mye for
meg. Nå er det flere lyspunkter i livet, og jeg har håp for fremtiden. Jeg vil bli noe innenfor helse. Jeg
hadde tenkt det før jeg startet også, men nå har jeg mer tro på at jeg kan klare det.

Løfter fram 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 Magasin og
VIBRO Internship har organisasjonen arbeidet for 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 – en viktig ressurs for kreativitet og
innovasjon for næringslivet.
Nettmagasinet VIBRO MAG har fremmet unge stemmer og mangfold i media.
Magasinet ble etablert som en plattform der unge kan uttrykke erfaringer og
meninger på tvers av kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn, med fokus
på samfunnsbevissthet og urbane uttrykksformer. VIBRO MAG ble avviklet
sommeren 2018.
VIBRO gjennomførte i 2018 prosjektet «Stemmer til unge asylsøkere» i
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NYE TALENTER: VIBRO har utviklet en internshipordring for å koble unge med global kompetanse
med næringslivet.

samarbeid med asylmottakene Dikemark og Hobøl. Her fikk unge asylsøkere
lære å uttrykke sine opplevelser gjennom tekster, bilder og layout. Slik ble deres
stemme inkludert i samfunnet. Prosjektet lærte unge asylsøkere om hvordan man
starter egen virksomhet, og inspirerte og oppmuntret til å utvikle og fremme egne
kreative evner gjennom blant annet entreprenørskap.
VIBRO mottok 350 000 kroner i støtte i 2018. 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.
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Iskrem og idealisme
Sandwich Brothers gir arbeidstrening til enslige flyktninggutter. Guttene får lønnet deltidsjobb med å lage og selge
iskremsandwich i Oslo og omegn. Alle guttene som får
jobbtilbud har oppholdstillatelse i Norge, og deltar på det statlige
introduksjonsprogrammet. Sandwich Brothers gir hver enkelt
deltaker arbeid i 12 måneder til en respektabel timelønn.
Prosjektet ønsker å gi gutter som kommer fra krig og konflikt nye muligheter i et
helt nytt land.
Prosjektet ble en del av Fondets portefølje fra august 2018 og mottok 150 000 kr i
støtte. Nåværende avtale gjelder for ett år.

Sandwich Brothers lager og selger god iskremsandwich – og får arbeidserfaring og språktrening på
kjøpet. Fra venstre: Rasheed Dodakh, Siri Lyngstad Elvsborg, Christoffer Naustdal Hjelm, Alvin
Adnan Alnabhani, Ali Faez Khalifa og Karin Mogstad.
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Nye kontakter gir framtidshåp
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
ble valgt inn i Fondets portefølje i 2018 for perioden 2019 til 2021.

Catalysts arbeider for å koble ungdom med voksne mentorer. Fra venstre: Trine Munkvold Lindset, Erik
Bitar Linnerud, Sarah M. Przedpelska, Magne Jakobsen, Viktoriia Vlasenko og Lisa Cooper
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Alumniprosjekter
Kronprinsparets Fond har tidligere støttet og samarbeidet med
Trivselsleder, Lærervikaren, Pøbelprosjektet, Kjør for livet og
GatekunstAkademiet.
Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og
inkludering i barne- og ungdomskolen. Trivselsleder er i bruk ved
mer enn 1 800 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 Fondets portefølje fra 2015
til 2017.
Lærervikaren er et tilbud til skolene med ferdig utviklede
undervisningsopplegg til bruk i vikartimene. Alle
undervisningsoppleggene 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 2018 var 1 000 ungdommer med i Kjør for livet. 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.
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I Flytprogrammet tester ungdommene 10 gode verktøy som kan hjelpe dem i hverdagen - tips og triks som
kan hjelpe dem å skape det livet de ønsker seg.
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Flyt – et livsmestringsprogram
for ungdom
Et nytt tilbud
Kronprinsparets Fond har siden 2016 arbeidet for å utvikle et nytt prosjekt for
unge i Norge for å bidra til å redusere frafallet fra videregående opplæring.
Frafall er et samfunnsproblem
Frafall fra videregående opplæring er en av de største samfunnsutfordringene i
Norge. Det fører til store tap for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte
betyr frafall at man ikke kvalifiserer til videre utdanning og til at man får færre
muligheter på arbeidsmarkedet. Frafall fører også ofte til dårligere fysisk og
psykisk helse, mindre sosial deltakelse og en opplevelse av mindre mestring og
dårligere livskvalitet. For samfunnet fører frafall til tap av ressurser som kunne
bidratt til verdiskapning og i samfunnslivet forøvrig.
Livsmestring er buffer mot frafall
Både forskere og ungdom selv peker på manglende livsmestringskompetanse som
en av hovedårsakene til frafall og opplevd utenforskap. Flyt skal imøtekomme
dette behovet og gi ungdom gode verktøy for å mestre livets utfordringer og
forme en god framtid.
Grundig forarbeid for Flyt
Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond og er det første programmet Fondet
selv har tatt initiativ til. Programmet er utviklet i nært samarbeid med ungdom,
forsker, fagfolk og praktikere – og med uvurderlig bistand og hjelp fra mange av
Fondets næringslivspartnere.

Ungdommene som deltar i Flyt får vite mer om hvilke framtidsmuligheter de har, og hvordan de
best kan forme livet sitt og finne sin plass i samfunnet.
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Test i Hurdal og Sarpsborg
Flyt skal bli et gratis fritidstilbud for ungdom i 10.klasse, gjennomført lokalt
i kommunene. Det gjennomføres to piloter av programmet fra februar 2019.
Programinnholdet ble utviklet i 2018, og ungdommer og instruktører ble høsten
2018 rekruttert til testkommunene Sarpsborg og Hurdal.
Samarbeid med Voksne for Barn
I Flyt blir grupper med 25 ungdommer samlet til 80 timer med organiserte
aktiviteter, måltider, øvelser, samtaler og veiledning i løpet av et år. Det blir konkrete
temaer og øvelser som fremmer livsmestringskompetanse - og attraktive aktiviteter.
Det faglige innholdet er utviklet sammen med organisasjonen Voksne for Barn.
Verktøy for å skape seg gode liv
Flyt utvikles for å bli et livsmestringsprogram for ungdom i overgangen
til videregående skole. Programmet styrker livsmestringsferdigheter og
psykisk helse, vennskap unge imellom, og skal bidra til at flere gjennomfører
videregående utdanning.
Fafo følger med forskning
Forskningsstiftelsen Fafo har gjennomført et forprosjekt for Flyt, og leverte
notatet «Mestring og motivasjon» sommer 2018 på oppdrag for Kronprinsparets
Fond. Framover skal Fafo gjennomføre følgeforskning og evaluering av effekten
av programmet. Deltakerne skal besvare en websurvey med spørsmål om fravær,
livsmestringsferdigheter, egne ønsker, valg for framtiden og vennskap. I tillegg
kommer dybdeintervjuer med noen av deltakerne og surveys og intervjuer med
instruktører i Flyt, lærere, foreldre og kontrollgrupper.

I Flyt samles 25 ungdommer i samme kommune for å lære om seg selv og ha det gøy sammen. De blir
bedre kjent med gamle venner, og får sikkert også nye.
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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.

DNV GL har over flere år dokumentert samfunnsnytten av prosjektene i Kronprinsparets Fonds
portefølje. Sjefsrådgiver Anders Magnus Løken overleverte den siste rapporten til Kronprinsparet i 2017.
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Utdrag fra Fafo-notat 2018:13

«Mestring og motivasjon»
Notatet er utarbeidet på oppdrag for Kronprinsparets Fond

Hvem, hva, hvor?

Fafos utgangspunkt er at unge som sliter med å gjennomføre skoleløpet
ofte møter utfordringer på flere arenaer samtidig. En sentral del av å øke
livsmestringen for disse ungdommene er dermed at de får hjelp til å håndtere
utfordringer som ligger utenfor skolen og skolens mandat.
Basert på gjennomgangen fra ungdommene, er det noen typer utfordringer
som går igjen blant dem som har særlig høy risiko for ikke å gjennomføre
videregående opplæring:
•

Mange er sosialt og emosjonelt slitne – gjerne som følge av langvarig
utenforskap knyttet til mobbing og sosial angst.

•

Mange opplever lav tilhørighet til skolen, fritidsarenaer, venner og tidvis
familie.

Konsekvensen av den ene eller begge disse momentene, er opplevelsen av mangel
på trygghet og anerkjennelse. Det utløser et stort behov for å styrkes i opplevd
livsmestringen. Dette er grupper som er særlig utsatt for å føle ensomhet og
ha mangel på gode relasjoner. I tillegg mangler ofte en sterk tilknytning til
lokalsamfunnet eller institusjonene der, som skole og fritidsarenaer.
Det er dermed en serie utfordringer det nye prosjektet kan hjelpe til å løse. La oss
uttrykke det med hvem, hva og hvor. Vi peker på betingelser vi mener må være til
stede, uten at det dermed er sagt at vi er sikret gode resultatet dersom de innfris.
Det er også avgjørende at ungdommen har lyst til å delta.
Ungdommer i risikoposisjoner vet ofte ikke hvem de skal og kan knytte seg til,
de er usikre på hva de kan og hva de vil, samt hvor de skal og kan realisere egne
drømmer.
***
Funn fra samtalene med ungdommer og tiltaksledere er grunnlag for utforming
og innretning på det nye prosjektet. Fafo vil fokusere på tre gjensidig relaterte
aspekter. Viktigheten av lokal forankring er et suksesskriterium for alle tre:
i) Innhold: Hva skal tiltaket fylles med for at det oppleves som relevant for
målgruppa?
ii) Form: Hva gjør at tiltaket oppfattes som meningsfullt, slik at målgruppa
ønsker å være med?
iii) Rekruttering: Hvordan rekruttere målgruppa?
Fafo 2018:13 Mestring og motivasjon
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I intervjuene med ungdom og voksne kom det fram at det har stor verdi å
kombinere aktiviteter som ungdom synes er gøy å være med på og som oppleves
attraktive og gjerne eksklusive med aktiviteter som kan være nyttige for
framtiden.
Et verktøy som framstod som spesielt nyttig i det ene caset, var bruk av veikart
for å stake ut egne mål og veien dit. De ungdommene som hadde returnert til
videregående opplæring etter avbrudd, ønsket og hadde behov for bistand til
«navigasjonshjelp». Det vil si hjelp til å treffe mer informerte utdannings- og
yrkesvalg – og om hvilke muligheter en har dersom en har falt fra. Ungdommene
foreslo at dette kunne være å hente inn andre ungdommer som forteller om
sine erfaringer med ulike utdanningsvalg og å besøke andre skoler i området og
høre om utdanningsprogram der. Flere av de returnerte ungdommene syntes det
kunne vært nyttig å besøke bedrifter i nærområdet. Det kan gi kjennskap til krav
og muligheter.
Gjennomgående var verdien av å samles rundt felles aktivitet. I det ene caset
var dette manifestert gjennom et arbeidsfellesskap. Ungdommene utgjorde et
praksisfellesskap med felles mål, der alle hadde sine oppgaver og roller som var
nødvendig for at aktiviteten skulle gå rundt. Det å være en del av noe større
og noe autentisk ga stor tilfredsstillelse. Det ble opplevd reelt, og ikke bare en
oppgave man skulle få karakter på – og som så ble kastet eller glemt etterpå.
Lederne for dette tiltaket understreket det meningsfulle og givende for
ungdommene i at alle måtte bidra, og at de var avhengige av hverandre. Dette ga
gode mestringsopplevelser – som for mange av ungdommene var sårt tiltrengt.
Arbeidets oppdragende og sosialise- rende kraft var stor, samtidig som at det ga
dem en følelse av tilhørighet og gjensidig anerkjennelse fra et verdifellesskap.
Videre var tiltakslederne og andre tilknyttede voksenpersoner svært viktige for
ungdommene. I det ene caset hadde de knyttet til seg en psykolog/coach, som
hadde samtaler med ungdommene. Ungdommene forteller at dette også bidro til
å styrke selvverd, selvtillit og mestringsfølelse.
I casene våre i denne forstudien varierte aktiviteten bredt mellom de som var
orientert mot idrett eller kafédrift. Viktigst framstår likevel betydningen av at
innholdet forankres i det som er gjeldende på det lokale stedet. Det er derfor
ingen «one size fits all».
Derimot er en betingelse for suksess lokal forankring. Det er dermed viktig
å identifisere lokale ildsjeler med god kjennskap til hva som rører seg på det
aktuelle stedet – både hva som finnes av objektive muligheter som egnede
lokaler og hva som er «kult» blant ungdommene på stedet. Dette øker
sannsynligheten for at man treffer noe ungdommene er opptatt av, som har
verdi i ungdomsmiljøet og den lokale ungdomskulturen, i tillegg til at det gir
ungdommene en følelse av lokal tilhørighet – stedet gis tilbake til de stedløse.
Fafo 2018:13 Mestring og motivasjon
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Som påpekt tidligere i notatet, har lokal forankring både en objektiv og en
subjektiv betydning. Når det gjelder det førstnevnte, er det hensiktsmessig å
organisere et kurs omkring lokaler og aktiviteter som er tilgjengelige lokalt.
Har man et idrettsanlegg med god plass, kan det være et egnet sted. På den
måten legger stedet føringer på mulighetene. I tillegg er et sted viktig som en
referanseramme for mange.
Det er likevel viktig å nyansere noe når det gjelder forholdet mellom innhold
og sted. Til tross for at mange vil ha positive assosiasjoner knyttet til aktiviteter
i lokalsamfunnet, vil det også være ungdommer, og da kanskje særlig de i
risikoposisjoner, som har motsatte oppfatninger. De kan ha direkte negative
assosiasjoner til de samme stedene og aktivitetene.
Dette kan typisk skyldes at mange ikke bare opplever utenforskap og manglende
mestringsopplevelse på skolen, men også på arenaer utenfor. Det er i stor grad
er de samme ungdommene som mestrer skolen som også mestrer fritiden og
fritidsarenaene (Gulløy 2017).
En forutsetning for at det nye prosjektet skal lykkes, er derfor at man finner en
balanse mellom å spille på kjente aktiviteter og steder, uten at dette oppleves som
problematisk av de unge i målgruppa.

Form

Det er en rekke spørsmål knyttet til hvordan det nye prosjektet bør gjennomføres
og designes. Dette dreier seg først og fremst om når tiltaksperioden bør legges og
hvor.
Dataene gir ingen entydige svar på hvordan og når på dagen/skoleåret tiltaket bør
utformes. Ungdommene er ambivalente til hvorvidt et tiltak bør plasseres etter
skoledagens slutt eller i ferier, som for eksempel høstferien.
En del av de unge mente at hele ferier er mye, og ønsket heller noen dager i høstog vinterferien. Et problem er imidlertid at vinterferien kan være for sent siden
utdanningsvalg for neste år fattes tidlig.
Et annet tema knyttet til tidspunkt, er når i livsløpet tiltaket skal settes inn. Av
intervjuene framstår det relevant at tiltaket finner sted en gang i overgangen fra
ungdomsskolen til første året på videregående, da dette kan være en krevende
overgang for mange.
Skolen som arena utgjør en naturlig samlingsplass ungdommene kjenner.
Samtidig er det flere av dem som har negative skoleerfaringer, og dermed kan det
være mindre gunstig å legge tiltaket til den lokale skolen.
Et annet aspekt er hvor hyppig og hvor lenge tiltaket skal vare. Eventuell effekt av
Fafo 2018:13 Mestring og motivasjon
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tiltaket vil være enklere å måle dersom varigheten er omfattende, men samtidig er
det begrensede muligheter for et tiltak som skal gå utenpå det som tilbys av den
offentlige skolen.
Det er avgjørende å mobilisere på lokale arenaer. Det bør trolig legges innsats i at
de unge opplever arenaene som positive og ikke forbinder dem med nederlag, slik
mange gjør med skolen. Ingen tok sterkt til orde for å reise lenger, for eksempel til
en leir et stykke unna hjemstedet.

Rekruttering

Det vil være helt vesentlig for tiltakets suksess at man klarer å rekruttere ungdom
i målgruppa. For at tiltaket skal framstå attraktivt for dem det er utformet for, sier
både unge og voksne at ung-til-ung-rekruttering kan være egnet. Det innebærer
at – ideelt sett – opinionslederne rekrutteres først, som deretter rekrutterer
ungdom i målgruppa.
Etter at ungdom hadde blitt rekruttert inn, var det derimot viktig å ha
voksenpersoner i tiltaket. Ungdommene ønsket voksenpersoner som ikke skulle
vurdere og karaktersette deres skolepresentasjoner rundt seg. De ser også at
voksne kunne fungere som referanser for jobbsøking og lignende.
De voksne betonet i sterkere grad enn de unge viktigheten av å sette sammen en
blandet gruppe ungdommer. Det vil si at man får til en balanse blant deltakerne,
slik at det ikke bare er de «kuleste» eller de «teiteste» – selv om målgruppa er
ungdom som står i en sårbar risikoposisjon.
Bred inkludering i tiltaket er ikke bare viktig for gruppedynamikken, men også
for å unngå at deltakelse i tiltaket blir stigmatiserende. Det framstår dermed
viktig å også inkludere ungdom som klarer seg relativt bra på skolen. Dessuten
kan man legge til at mange unge som tilsynelatende klarer seg godt, likevel synes
det er vanskelig å fatte gode og riktige valg for eget liv.
I forskningslitteraturen understrekes viktigheten av sosial gruppedynamikk ved
utforming av tiltak/intervensjoner og innsatser rettet mot unge i randsonen
(se f. eks. Hwang & Nilsson 2015; Shulman 2006). Erfaringer fra praksisfeltet
tilsier at balanse mellom likhet og ulikhet, det vil si ungdom i randsonen og
ungdom som står i en sterkere posisjon i det sosiale fellesskapet, er vesentlig for
god gruppedynamikk. En konkretisering kan gjøres med utgangspunkt i skillet
mellom «vi» og «de andre», eller det som refereres til som inn- og utgruppe.
Det er avgjørende at en inngruppe skapes i kontrast til dem som tilskrives å være
i en utgruppe. Det er følgelig et avgjørende moment å bryte ned skillet – slik
at tiltaket ikke oppfattes å være bare for dem som sliter, eller motsatt, de som
oppfattes som de kule. Begge deler vil være til hinder for å sikre rekruttering av
dem vi ønsker å nå ut til. Det avgjørende her er at den sosiale gruppedynamikken
Fafo 2018:13 Mestring og motivasjon
19

Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2018

både er av intern og ekstern art. Det interne handler om å sette sammen deltakere
slik at man ivaretar likhet for gjensidig identifikasjon og skaper «vi-følelse», og
som samtidig rommer ulikhet og mangfold til å tilføre nyttige utvekslinger av
ulike typer erfaringer (Kvalsund & Meyer 2005).
Den eksterne dynamikken vil si hvordan andre ungdommer oppfatter og
vurderer gruppa. Det vil igjen virke inn på deltakernes selvforståelse og ønske om
å tilhøre eller distansere seg fra gruppa.
Sammensetning er viktig for å unngå stigmatisering, det vil si at andre tilskriver
gruppa(s deltakere) diskrediterende kjennetegn og egenskaper (jf. Goffman
1963). Balanse mellom ungdom som står i en sentral og i en perifer sosial
posisjon anses som viktig for å unngå slik stigmatisering.

Avslutning: Nytt fotfeste for rotløs ungdom

Fafo har i dette notatet sett på erfaringer unge i risikoposisjoner har med å bli
hjulpet til å få fotfeste så de kan gå videre i livet. Når vi har tematisert både
kursenes innhold og sted, er det fordi vi mener at sted er praktisk viktig, men
også at det er avgjørende med hensyn til opplevd tilhørighet.
Å gå videre innebærer i denne sammenheng retur til arenaer man tidligere
opplevde at man ikke mestret. En forutsetning for at det nye prosjektet skal ha
ønskede resultater, er derfor at det styrker ungdommene slik at de opplever at de
kan og vil returnere til etablerte arenaer.
Lokalsamfunn gir mulighet for å legge til rette for aktiviteter som oppleves
meningsfylt av de unge, samtidig som utfordringen for mange nettopp er mangel
på lokal forankring til mennesker og aktiviteter. I den ytterste konsekvens er
utfordringen å nå fram til ungdom som har isolert seg på barnerommet. De er
også et sted, men det stedet er i liten grad en del av verden utenfor – annet enn
gjennom sosiale medier.

Fafo 2018:13 Mestring og motivasjon
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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 støttet i 2018
Fondets arbeid med 1 million kroner.
Egmontfondet er et forretningsdrevet fond. Det betyr
at hele overskuddet går til reinvestering i konsernet og
til humanitære og allmennyttige formål. Siden 1920 har
Egmontfondet 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 arbeidet, er et viktig premiss for at
initiativene får støtte. Egmontfondet støtter initiativer om
bidrar til å sikre barn og unge mot nåtidens ´fattigdom`
– mangel på læring og livsmestring.
Egmontfondet har vært en av Fondets hovedpartnere siden
2016, og støttet i 2018 Fondet med 2,2 millioner kroner.
Direktør for Egmontfondets støtte-og bevillingsadministrasjon, Henriette Christiansen er glad og stolt over å
være partner til Kronprinsparets Fond:
«De utfører et viktig og avgjørende arbeid for å støtte unge som er
på kanten av fellesskapet og i fare for ikke å kunne gjennomføre
en utdannelse. Det er viktig for oss at Kronprinsparets Fond
vektlegger inkludering av de unge og deres perspektiv høyt og
velger samarbeidspartnere som har det samme verdigrunnlaget
og skaper gode resultater sammen med de unge. Samarbeidet
med blant annet UngInvest har også inspirert noen av
organisasjonene Egmontfondet støtter i Danmark. Det er en
ekstra gevinst ved samarbeidet med Kronprinsparets Fond.»
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.
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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 2018
Fondets arbeid med 500 000 kroner og probonoarbeid.

Samarbeidspartnere
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 vært en av
Fondets partnere siden 2014 og støttet i 2018 Fondets arbeid
med 500 000 kroner.
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, og
støttet i 2018 Fondets arbeid med 200 000 kr. Selvaag er eier
av lokalene Fondet leier på Madserud Gård.

Partnerne i Kronprinsparets Fond ble invitert til å delta i valg av nye prosjekter til porteføljen. Åtte
dyktige sosiale entreprenører fikk presentere seg for styret og partnerne, før alle avga stemmer etter
fastsatte kriterier.
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Probonopartnere
Probonopartnerne har bidratt med tjenester innen strategisk
rådgivning, reklame- og kommunikasjonsfaglig arbeid og juridisk
bistand (og ikke finansiell støtte):
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 siden 2010.
McKinsey-partner Kjartan Kalstad sier at McKinsey &
Company har en langsiktig satsing på samfunnsansvar: «Vi
har en mulighet og et ansvar til å bruke vår kunnskap og
ferdigheter til å gjøre en forskjell i samfunnet. Vi har vært
en stolt partner av Kronprinsparets Fond siden 2010, på
ulike temaer inkludert strategi, porteføljearbeid og utvikling
av nye initiativ. Vi setter pris på muligheten til å bidra inn
mot fondets arbeid for unge i Norge, og synes det har vært
en spennende og motiverende reise.»
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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Ved å identifisere og spille på den enkeltes styrker bidrar UngInvest AIB til at ungdommer
gjennomfører videregående opplæring.
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Styret
Styret i Kronprinsparets Fond har hatt følgende medlemmer i 2018:
• 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
Kristin Halvorsen overtar som styreleder fra januar 2019.

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.

Valgkomiteen har i 2018 hatt følgende medlemmer:
• H.K.H. Kronprins Haakon
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
• Gry Møllerskog
• Olav Heian-Engdal

27

Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2018

Årsberetning
Virksomheten i 2018

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.
Rutinene for oppfølging av prosjektene er ytterligere forbedret, og det er
utarbeidet etiske retningslinjer.
Prosjektene Fondet støtter har vært samlet for nyttig kompetanse- og
erfaringsutveksling prosjektene imellom. På samlingen ble rutine for
samarbeid og rapportering gjennomgått og de nye etiske retningslinjene ble
presentert og drøftet.
Den årlige middagen for Fondets partnere ble i 2018 arrangert på Skaugum i
april. Fafo og NAV ga engasjerte partnere ny kunnskap om ungdom, frafall og
utenforskap.

Kronprinsparet inviterer hvert år Fondets viktige støttespillere i næringslivet til foredrag og middag på
Skaugum.
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Fondets sekretariat har møtt mange dyktige prosjekter som arbeider for unge
i løpet av året. I løpet av året er to nye prosjekter rekruttert inn i porteføljen,
Sandwich Brothers fra august 2018 og Catalysts fra januar 2019. Disse ble
valgt ut etter en lengre prosess der sekretariatet så på over 130 gode tiltak for
unge, og møtte mange av dem. Et utvalg med styret og sekretariatet inviterte
åtte prosjekter til å presentere seg for styret og Fondets næringslivspartnere
i april. Partnernes avstemning var avgjørende for hvilke to prosjekter som til
slutt ble valgt ut av styret.
Administrasjon og arbeidsmiljø
Fondets administrasjon bestod ved utgangen av 2018 av fire medarbeidere:
Irene Løken Lystrup (daglig leder), Tonje Glorvigen Apeland Monika Egeland
Hammer, Synnøve Malmo Karlsen. Ytterligere to har vært i deltidsstillinger
deler av året, Cecilie Prebensen og Balraj Singh.
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.

Likestilling
Ved utgangen av 2018 hadde Fondet fire kvinnelige medarbeidere. Fondets
styre bestod ved utgangen av 2018 av fire kvinner og fire 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 2018 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 2018 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 2018 var 15 912 kroner.
Resultatregnskap
Totale inntekter for 2018 var 5 516 570 kroner, mot 7 451 882 kroner i 2017.
5 401 500 kroner kommer fra Fondets samarbeidspartnere. Inntekter fra royalty
for salg av bøkene «Kongen» og «To liv, én gjerning» utgjorde 115 070 kroner.
Fondet mottok gaver fra tre privatpersoner, hver på 500 kroner. Verdien av
probonopartnernes innsats er beregnet til totalt ca. 3 600 000 kroner.
Finansinntektene for 2018 utgjør 141 930 kroner, mot 1 404 010 i 2017.
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 4 871 276 kroner mot 5 924 100
kroner i 2017. Fondet har i 2018 samarbeidet med tre prosjekter, UngInvest
AIB, VIBRO og International Sandwich Brothers (sistnevnte fra 1.august 2018).
Fondets sekretariat bidro aktivt med støtte direkte til prosjektene.
Fondets administrative driftskostnader utgjorde 378 584 kroner.
Sekretariat bestod av 2,3 årsverk, fordelt på seks medarbeidere. Totale lønns- og
personalkostnader, inkludert lønnskostnader som er direkte knyttet til prosjektene,
utgjorde 2 616 387 kroner. Daglig leders årslønn er utgiftsført med 835 402 kroner
og annen godtgjørelse utgjorde 4 392 kroner. Styret mottar ikke vederlag.
Årsresultatet for 2018 ble – 817 861 kroner.
Egenkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjorde 10 000 000 kroner per 31. desember 2018.
Fondets samlede egenkapital utgjorde 23 808 809 kroner per 31.desember 2018,
mot 24 070 380 kroner per 31. desember 2017.
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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

