Årsrapport 2020

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

Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2020

Vi vil at alle skal føle tilhørighet
og kunne delta i samfunnet

INNHOLD

Om Kronprinsparets Fond

3

Porteføljen 2020

4

UngInvest

5

Sandwich Brothers

6

Catalysts

7

The Dale Oen Experience

7

Tidligere prosjekter

8

God økonomi for samfunnet

9

Flyt

9

Solide partnere 		

10

Hovedpartnere 		

11

Probonopartnere

12

Styret

13

Årsberetning

14

Årsregnskap

15

Kronprinsparets Fond arbeider for et samfunn der alle føler
tilhørighet og kan delta. Vi bruker kompetanse, kapital og
nettverk for å løfte fram prosjekter som styrker ungdom.
I 2020 støttet vi fire ulike prosjekter som gir ungdom arenaer for mestring,
tilhørighet og fellesskap. Målet er å styrke prosjektene, slik at flere unge får glede
av tilbudene deres. Vi arbeider tett med prosjektene i det daglige og Fondets
partnere bidrar med verdifull kompetanse.
I tillegg til disse fire, har Kronprinsparets Fond også et eget ungdomsprogram,
Flyt, som styrker ungdom i overgangen til videregående skole. Flyt startet som en
pilot i tre kommuner i 2019 og vokste til seks kommuner i 2020.
Det er 450 000 unge mellom 13 og 20 år i Norge (SSB 2020). De fleste har det
heldigvis veldig bra, men for noen blir ungdomstiden utfordrende. Det kan få
betydning både for levekår og muligheter i arbeidslivet senere.
98 prosent av alle ungdommer i Norge begynner på videregående skole, men etter
5/6 år står nesten 22 prosent av dem fortsatt uten vitnemål, kompetansebevis eller
fagbrev. Dette frafallet fører for mange til dårligere fysisk og psykisk helse, lavere
sosial deltakelse og en opplevelse av mindre mestring og dårligere livskvalitet.
110 000 unge i Norge står utenfor utdanning, arbeid og opplæring (SSB/NAV).
Koronapandemien har i 2020 ført til utfordringer for ungdommene og prosjektene
vi arbeider med, og både Flyt og prosjektene vi støtter har måttet tenke nytt.
Catalysts utviklet på rekordtid en digital løsning for mentoring. Sandwich
Brothers mistet inntektene fra festivaler og arrangementer, og opprettet
et abonnementstilbud for bedrifter og isglade privatkunder for å kunne
opprettholde noe av driften.
Dale Oen Experience gjennomførte sommerleir for unge i Bergensområdet.
UngInvest AIB har hatt fysisk tilstedeværelse på skolene så langt det har vært mulig
og fast daglig oppfølging av alle ungdommer i periodene med hjemmeskole.
Flyt er blitt tilpasset delvis gjennomføring på digitale plattformer.
Kronprinsparets Fond har vært drevet fra hjemmekontor og på digitale
møteplasser siden mars 2020.
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Da DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit giftet
seg 25. august 2001 ga Regjeringen 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.
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Da Kronprinsparet feiret fem års bryllupsdag i 2006 fikk de igjen en pengegave av
Regjeringen, og også denne ble gitt til Fondet. Siden 2011 har Kronprinsparets
Fond vært organisert som et aktivt fond med et eget styre, sekretariat og lokaler
utenfor Slottet. Fondet har en rekke gode partnere i næringsliv og stiftelser,
som er med og støtter Fondets portefølje med utvalgte prosjekter og vårt eget
program Flyt.
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.

Porteføljen i 2020
Læringstilbud, mentorordning, iskremfabrikk og aktivitetssenter
I 2020 har Kronprinsparets Fond støttet og samarbeidet med fire gode prosjekter:
UngInvest AIB, Sandwich Brothers, Catalysts og Dale Oen Experience. Alle
arbeider for at unge i Norge skal få gode liv.
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UngInvest AIB er et læringstilbud for
ungdom mellom 16 og 24 år i Viken. Her kan
ungdommene gå i stedet for eller i tillegg til
ordinær videregående skole. UngInvest AIB
fokuserer systematisk på den enkeltes styrker og
talenter, læringsglede og mestring. Skolen er et
regionalt kompetansesenter i styrkebasert, praksisnær læring, og eies av Viken
fylkeskommune (tidligere Buskerud).
Mer enn 230 ungdommer har i 2020 vært tilknyttet UngInvest AIBs avdelinger
i Drammen, Midtfylket, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal. Noen tar
privatisteksamen i grunnskole- eller videregåendefag, andre kombinerer
UngInvest AIB med videregående skole eller jobb/praksis.
UngInvest AIB arbeider for å spre sine metoder og tenkesett til andre skoler og
læringsinstitusjoner i Norge. Det har ført til at Rogaland fylkeskommune har
inngått avtale med Viken om å opprette egne avdelinger, og har startet UngInvest
i Stavanger i 2019 og Haugesund i 2020. På Sortland er Ung Vesterålen etablert i
2020 i tett dialog med UngInvest AIB.
Gjennom hele pandemien har ungdommene fått tett, daglig oppfølging, og nesten
hele tiden har de kunnet møte opp fysisk.
UngInvest AIB har vært i Fondets portefølje helt siden 2011. Nåværende
avtale gjelder ut 2022. UngInvest AIB mottok 254 406 kroner i støtte fra
Kronprinsparets Fond i 2020. I tillegg fikk UngInvest Rogaland en gave på 100
000 kroner. I tillegg kommer støtte i form av tett oppfølging, rådgivning og
bistand fra sekretariatet og Fondets probonopartnere.

FOKUS PÅ STYRKER: Hos UngInvest AIB er det opptak gjennom hele året og hver ungdom får et tilbud som er
tilpasset egne ønsker og behov. UngInvest AIB er et styrkebasert og likeverdig læringsfellesskap. Det er mange ulike
læringsverksteder, her fra ped.verkstedet.
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Sandwich Brothers gir unge som kommer fra krig
og konflikt nye muligheter med jobb i et nytt land.
De ansatte får en lønnet deltidsjobb med å lage og
selge iskremsandwich i Oslo-området. Alle Sandwich-brødrene har oppholdstillatelse i Norge, og deltar på det statlige introduksjonsprogrammet. Alle får arbeid i 12 måneder og en respektabel timelønn.
Sandwich Brothers har også etablert Sorbet Sisters, for å i perioder ha et
tilsvarende jobbtilbud for unge kvinner med fluktbakgrunn.
Pandemien førte i 2020 til at mange av de vanlige salgskanalene, som festivaler og
arrangementer, ble avlyst. Private kunder og abonnementsordning for næringsliv
har gjort at noe av driften likevel har kunnet fortsette.
Sandwich Brothers har vært i porteføljen siden 2018 og nåværende avtale gjelder
ut 2021. Sandwich Brothers mottok 440 000 kroner i støtte i 2020, deler av dette
var ekstraordinær støtte i forbindelse med koronakrisen. De ekstra midlene ble
i hovedsak øremerket innkjøp av en ny ispakkemaskin. I tillegg kommer støtte
i form av tett oppfølging, rådgivning og bistand fra sekretariatet og Fondets
probonopartnere.

INTEGRERING SOM SMAKER GODT: Sandwich Brothers gir arbeidstrening og språktrening til unge som er nye i
Norge – og kundene får god, økologisk sandwich is – eller sorbet fra Sorbet Sisters.
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Catalysts er et mentorprogram som kobler flerkulturell
ungdom mellom 15 og 29 år med frivillige mentorer
fra næringsliv og lokalmiljø i et seks måneder langt
mentorprogram. Målet er å hjelpe ungdommene
å lykkes med skole, arbeidsliv og livet generelt.
Mentorene får opplæring av Catalysts for kunne
identifisere ungdommenes styrker, og for å kunne hjelpe ungdommen med å sette
seg mål for framtiden.
Catalysts gjennomfører mentorprogrammer i Oslo og Bergen. I 2020 ble mye av
programmet tilpasset til digitale plattformer, slik at det kan gjennomføres digitalt
når pandemi eller andre forhold krever det. Det har vist seg å bli en positiv
erfaring både for ungdommer (mentees) og voksne (mentorene).
Catalysts har vært i porteføljen siden 2019 og nåværende avtalen gjelder ut 2021.
Catalysts mottok 306 250 kroner i støtte i 2020. I tillegg kommer støtte i form av
tett oppfølging, rådgivning og bistand fra Fondets probonopartnere.

PÅ TOPPEN AV ULRIKEN: Gjennom friluftsaktiviteter i Dale Oen Experience får barn og unge
mestringsopplevelser og lærer at det umulige er mulig.

Det umulige er mulig
Stiftelsen Dale Oen Experience realiserer brødrene
Robin og Alexander Dale Oens felles drøm om å bruke
friluftsaktiviteter for å gi barn og unge mestringsopplevelser og lære dem at det umulige er mulig.
På aktivitetssenteret i Øygarden utenfor Bergen tilbyr Dale Oen Experience
aktiviteter for barn og unge i helger og ferier.
Dale Oen Experience har også tilbudet Dale Oen Academy, som er et alternativt
11. skoleår fra oktober til juni for ungdom mellom 15 og 21 år som har falt ut av
skole og arbeid. Det er en gruppe i Øygarden og en gruppe i Bergen. Gjennom
Academy-året blir ungdommene rustet til arbeid, utdanning og et meningsfullt liv.
Alle får oppfølging videre inn i videregående skole, læreplass eller jobb.
Dale Oen Experience jobber systematisk gjennom året med å styrke ungdommene
i et sett ferdigheter de kaller «Dale Oen skills»: ansvarlighet, selvkontroll, ydmykhet,
empati, åpenhet, samarbeid, kreativitet, humør, selvhevdelse, mot og «grit».
Læringen skjer gjennom praktiske mestringsopplevelser, der ungdommene får teste
mange forskjellige yrkesfag. Ungdommene får forske i havet, dra på ekspedisjoner
til havs og til lands, og samarbeide med blant annet Andøya Space, som er et senter
for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger.

NYTTIG MENTORING: I Catalysts får unge med flerkulturell bakgrunn en mentor som følger dem i
et halvt år. Tre dager før Norge stengte ned, rakk Kronprins Haakon innom Catalysts og lærte mer om
relasjonen mellom mentor og mentee.

Dale Oen Experience kom inn i Fondets portefølje i juni 2020, og nåværende
avtale gjelder ut 2023. Dale Oen Experience mottok 125 000 kroner i støtte i 2020.
I tillegg kommer støtte i form av tett oppfølging, rådgivning og bistand fra Fondets
probonopartnere.
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Prosjektene Kronprinsparets Fond støtter er i porteføljen over flere år, og når
avtaleperioden er slutt, fortsetter Fondet å heie på dem videre. Både Fondet og
partnerne blir godt kjent med prosjektene vi har arbeidet med over så lang tid.
Prosjektene Fondet har støttet har ulike formål, metoder og målgrupper, men det
som er likt er engasjementet for at unge i Norge skal kunne oppleve mestring og
delta i samfunnet.
VIBRO er en organisasjon av, for og med ungdom
i Oslo. VIBRO har arbeidet for å avdekke og løse
samfunnsproblemer knyttet til unge mennesker og
løfte fram gode, flerkulturelle forbilder. Med VIBRO
Internship har organisasjonen arbeidet for å løfte
fram verdien av global kompetanse i næringslivet ved
å koble studenter som har global kompetanse med
relevante arbeidsgivere.

Drive for life er et tilpasset opplevelses- og
fritidstilbud for barn og unge. Drive for life bruker
motor og motorsport som utgangspunkt for å gi
barn og unge positive opplevelser, mestring og økt
sosial kompetanse. I 2020 deltok omtrent 400 unge
i fritidsklubben Drive for life klubb og 9 600 i Drive
for life Inspire (aktivitetstilbud etter skoletid for
5.–7. trinn én gang i uken).

VIBRO var i porteføljen fra 2015 til 2019.

Drive for life var i porteføljen fra 2011 til 2014.

Trivselsleder er Skandinavias største program for
aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen.
Trivselsleder er i bruk ved mer enn 1 600 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.

Pøbelprosjektet var et prosjekt som bisto unge som
trengte hjelp for å komme seg ut i jobb eller skole.
Etter avtale med NAV gjennomførte Pøbelprosjektet
kurs om arbeidslivets normer og regler, med en rekke
praktiske øvelser. Målet var å gi «pøblene» selvtillit og
tro på egne evner.

Trivselsleder var i porteføljen 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.

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.

Lærervikaren var i porteføljen fra 2016 til 2017.
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Det betyr mye for den enkelte ungdom som står utenfor det sosiale fellesskapet
og ikke har gjennomført videregående skole å få hjelp til å skaffe seg utdanning
og nettverk. Opplevelsen av «innenforskap» og å kunne bidra i fellesskapet betyr
mye for oss alle. Samtidig vil det å hjelpe ungdom også få stor betydning for
samfunnet, viser en analyse Veritas (DNV) gjennomførte for Kronprinsparets
Fond i 2017. Ifølge DNVs samfunnsøkonomiske analyse av prosjektene i
Kronprinsparets Fond portefølje, kan samfunnet spare så mye som 3 millioner
kroner i løpet av livet til hver ungdom som kommer inn i et livsløp der han eller
hun deltar i samfunnet.
Effekten av arbeidet med ungdom i prosjektene kan utgjøre en langsiktig
besparelse for samfunnet på 3,3 milliarder kroner. Ifølge analysen har 63 prosent
av ungdommene fullført videregående opplæring fem år etter prosjektperioden.
Dette er 85 prosent høyere enn i en sammenliknbar referansegruppe. Ifølge
analysen vil 59 prosent av deltakerne være i jobb og 20 prosent i utdanning fem år
etter prosjektperioden.
Analysen ble gjennomført i prosjektene UngInvest AIB, VIBRO, Pøbelprosjektet,
Drive for life og Trivselsleder. Til sammen 1 151 ungdommer deltok.

Flyt – for ungdom som vil
forberede framtiden
Flyt er et forebyggende fritidstilbud for ungdom i 10. klasse. I programmet får
ungdommene 80 timer med organiserte aktiviteter, felles måltider, øvelser, samtaler
og veiledning. Alle kan søke om å få delta. Kronprinsparets Fond har startet Flyt på
bakgrunn av et grundig forarbeid for å kunne gjøre en forskjell for ungdom.
Visjonen for Flyt er å bidra til at unge blir i stand til å gjennomføre videregående
utdanning gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter.
Mestring av livets utfordringer, god psykisk helse, sosial kompetanse og evne
til å kommunisere godt er viktig for å gjennomføre utdanning, få jobb og en
meningsfull fritid. Når man vet mer om hvordan man kan få det livet man ønsker,
får man også bedre forutsetninger for læring på skolen.
Flyt er gratis og går over ett år, fra høsten i tiende klasse på ungdomsskolen til
første klasse på videregående skole. Ungdomsskolene gir informasjon, og alle som
vil kan søke om å bli med. Det settes sammen mangfoldige grupper med opp til
30 ungdommer, med særlig prioritet for de som kan stå i risiko for ikke å fullføre
ungdomsskolen eller ikke begynne eller fullføre videregående opplæring.
De første Flyt-kullene startet i Hurdal, Sarpsborg, Drammen og Søndre Land
i 2019 og ble fullført i august 2020. Høsten 2020 startet Flyt nye grupper i
Sarpsborg, Hurdal, Søndre Land, Kinn og Bremanger, mens den planlagte
oppstarten i Bergen ble utsatt på grunn av koronapandemien.
Kronprinsparets Fond gjennomfører Flyt i samarbeid med kommunene.
Fondet står for faglig innhold, materiell, avtaler, opplæring og veiledning, mens
kommunene står for praktisk gjennomføring og rekruttering av instruktører og
deltakere.
Et faglig råd med fagfolk, praktikere og ungdommer følger Flyt og gir råd
om innhold, bærekraft og vekst. Et ungdomspanel med tidligere deltakere og
en referansegruppe med Flyt-kommuner bidrar til stadig videreutvikling av
programmet.
Det faglige innholdet er utviklet i samarbeid med organisasjonen Voksne for
Barn. Andre fagmiljøer hentes inn ved behov, blant annet har UngInvest AIB
bidratt til det styrkebaserte grunnlaget og veikartmodulen.
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Våre probonopartnere er blant landets ledende innen sine bransjer. I 2020 har
11 partnere bidratt i arbeidet for å styrke ungdom, noen med kapital og noen
med kompetanse.

God økonomi for samfunnet
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Arbeid for at ungdom i Norge skal være en del av fellesskapet og kunne bidra, tar
tid. Derfor ønsker Kronprinsparets Fond å være en aktiv og langsiktig partner. Vi
støtter og samarbeider med prosjektene over flere år.
Vårt arbeidsprinsipp er én til tre. Det betyr at hver krone Fondet mottar fra våre
partnere skal bli til verdier for minst tre kroner i prosjektene vi bidrar i. Dette
får vi til ved at Fondets sekretariat og probonopartnerne bistår prosjektene med
kompetanse innen blant annet prosjektledelse, kommunikasjon, ledelse
og økonomi.

FELLESSKAP: Flyt gir ungdommene aktiviteter, vennskap og nye ferdigheter de kan få glede av i gjennomføringen av
videregående og senere i livet. I 2020 ble Flyt startet opp i samarbeid med seks kommuner på Øst- og Vestlandet.
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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 2020 Fondets arbeid med 1 million kroner.
Egmont Fonden er en stiftelse som bruker av overskuddet
til å hjelpe barn og unge i Danmark og Norge. Siden 1920
har Egmont Fonden delt ut 3 milliarder danske kroner
til utsatte barn og unge i Danmark og Norge. Å sikre at
barna selv blir sett og hørt i initiativenes arbeid er et viktig
premiss for støtte. Egmont Fonden støtter initiativ som
bidrar til å sikre barn og unge mot nåtidens «fattigdom»,
mangel på læring og livsmestring. Egmont Fonden har
vært en av Fondets hovedpartnere siden 2016. Støtten i
2020 utgjorde 1,7 millioner kroner.
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 Wilhelmsen-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. Wilstar har vært partner av
Kronprinsparets Fond siden 2017. Wilstar bidro med
1 million kroner til gjennomføring av Flyt i 2020.
North Star AS ønsker å bidra til bærekraft og vekst
i ulike gode prosjekter som styrker ungdom, med et
særlig fokus på spredning til Vestlandet. North Star er
et ideelt selskap opprettet av fjerde generasjon i familien
Smedvig for å støtte og hjelpe unge å nå sitt fulle potensial.
Smedvig er kjent som et tradisjonsrikt utviklings- og
investeringsselskap i Stavanger. North Star ble en av
Kronprinsparets Fonds partnere i 2019, og bidro i 2019
med 1 million kroner. North Star har vært partner av
Kronprinsparets Fond siden 2019, og bidro i 2020 med
1 million kroner.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse
som gir støtte til allmennyttige formål. Stiftelsen eier
rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet
fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige
prosjekter. Visjonen er: «Vi utløser gode krefter».
Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper
engasjement, involverer frivillige og gir et positivt
bidrag til barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB ble
opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har
siden starten bidratt med over 5 milliarder kroner til
allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen DNB har vært
partner av Kronprinsparets Fond siden 2019, og støttet
gjennomføringen av Flyt med 1,3 millioner kroner i 2020.
Stiftelsen Dam arbeider for bedre helse gjennom
deltakelse, aktivitet og mestring og støtter helse- og
forskningsprosjekter. Stiftelsen Dam forvalter 6,4
prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Midlene deles
ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner,
innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle
frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke
om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om
organisasjonen er medlem i stiftelsen. Stiftelsen Dam har
vært partner av Kronprinsparets Fond siden 2019, og
bidro i 2020 med 1 million kroner til gjennomføringen
av Flyt.
Selvaag Gruppen er en av landets største boligbyggere
og byutviklere, og har fokus på omtanke og skaperkraft.
Selvaag Gruppen har vært partner av Kronprinsparets
Fond siden 2011. Selvaag eier Madserud gård der
Kronprinsparets Fond leier lokaler.
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Probonopartnerne har bidratt med strategisk rådgivning,
reklame- og kommunikasjonsfaglig arbeid og juridisk bistand
(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 2010.
Try er et av Norges største reklamebyråer, med
datterselskaper innen teknologi, PR/rådgivning, design
og mediaformidling. Try har vært probonopartner siden
2013.
Wiersholm er et av de ledende 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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Styret i Kronprinsparets Fond har hatt følgende medlemmer i 2020:
• H.K.H. Kronprins Haakon
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
• Kristin Halvorsen (styreleder)
• Johannes Heggland
• Mawra Mahmood
• Camilla Stoltenberg (permisjon)
• Susanne Munch Thore
• Ole Edvard Wold-Reitan

Valgkomiteen har i 2020 hatt følgende medlemmer:
• H.K.H. Kronprins Haakon
• H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
• Gry Møllerskog, hoffsjef for Det kongelige hoff
• Olav Heian-Engdal, leder for Det kongelige sekretariat

STYRET I KRONPRINSPARETS FOND: Fra venstre Susanne Munch Thore, Mawra Mahmood, Ole Edvard Wold-Reitan,
Kronprins Haakon, Johannes Heggland, Kristin Halvorsen (styreleder) og Camilla Stoltenberg. Kronprinsesse Mette-Marit var ikke
til stede da bildet ble tatt.
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Virksomheten i 2020
Kronprinsparets Fond har hatt stabil drift gjennom året. Medarbeiderne som har
sine oppgaver knyttet til Fondets portefølje bruker mer enn 70 prosent av sin tid
på arbeid for og med prosjektene, for å bidra til vekst og bærekraft.
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Koronapandemien førte til at arbeidet med fundraising ble satt på pause, og
sekretariatet intensiverte innsatsen for å bistå prosjektene i porteføljen ytterligere
i en ekstra krevende tid. Gjennomføringen av Flyt i kommunene ble i betydelig
grad påvirket av nasjonale og lokale koronarestriksjoner, noe som medførte mye
ekstra arbeid for Fondets Flyt-medarbeidere.
De faste halvårlige samlingene av prosjektene i porteføljen for nyttig kompetanseog erfaringsutveksling prosjektene imellom ble i 2020 gjennomført digitalt.
Administrasjon og arbeidsmiljø
Fondets administrasjon bestod ved utgangen av 2020 av fem medarbeidere: Irene
Løken Lystrup (daglig leder), Tonje Glorvigen Apeland, Synnøve Malmo Karlsen,
Monika Egeland Hammer og Ingrid Tande Ditlefsen. Det er styrets oppfatning at
arbeidsmiljøet er godt.

Likestilling
Ved utgangen av 2020 hadde Fondet fem kvinnelige medarbeidere. Fondets styre
bestod ved utgangen av 2020 av fem 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.
Kronprinsparets Fond har kontorer på Madserud gård.
Besøksadresse er Madserud Allé 34, 0274 Oslo.
Postadresse er: Postboks 4158, 0217 Oslo.

HJEMMEKONTOR: Fondets sekretariat arbeidet mesteparten av 2020 på hjemmekontor. Både
eksterne og interne møter og samlinger ble gjennomført digitalt, også sekretariatets juleavslutning.
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Årsregnskapet for 2020 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.
Om Kronprinsparets Fond

3

Porteføljen 2020

4

UngInvest

5

Sandwich Brothers

6

Catalysts

7

The Dale Oen Experience

7

Tidligere prosjekter

8

God økonomi for samfunnet

9

Flyt

9

Solide partnere 		

10

Hovedpartnere 		

11

Probonopartnere

12

Styret

13

Årsberetning

14

Årsregnskap

15

Fondet har i 2020 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 2020 var 31 772,50 kroner.
Resultatregnskap
Totale inntekter for 2020 var 7 003 530 kroner. Av disse er 627 060 kroner ikke
inntektsført i 2020, men ført som forpliktelse i balansen. Årsaken til dette er
forskyvning av oppstart av to Flyt-kull på grunn av korona, samt gjenstående
utbetaling av lønn til Flyt-ledere. Se note 4 i årsregnskapet. I 2019 var inntektene
på 8 275 500 kroner. Alle inntektene kommer fra Fondets samarbeidspartnere.

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på 625 239 kroner. Dette har
sammenheng med at arbeidet med fundraising ble satt på pause på grunn
av koronapandemien. Pandemien skapte i 2020 en rekke utfordringer for
prosjektenes arbeid for ungdom. Fondet har bistått ekstra med kompetanse
og i noen tilfeller også med økt økonomisk bistand.
Egenkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjorde 10 000 000 kroner per 31. desember 2020.
Fondets samlede egenkapital og gjeld utgjorde 27 091 418 kroner per
31. desember 2020, mot 26 858 823 kroner per 31. desember 2019.
Fullstendig årsregnskap finnes på nettsiden kronprinsparetsfond.no.

Oslo, 08. april 2021

Flyt er Fondets eget prosjekt, og blir støttet av eksterne samarbeidspartnere.
Prosjektet inngår som en del av stiftelsens virksomhet og regnskap. Forbruk av
bidragene fra samarbeidspartnerne er regulert i egne kontrakter og blir redegjort
for i et separat prosjektregnskap.
Finansinntektene for 2020 ble på 1 532 149 kroner. I 2019 var finansinntektene
på 2 865 752 kroner. Det er 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.
Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene var på 7 622 857 kroner. I 2019
var tallet på 7 078 906 kroner. Fondet har i 2020 støttet fire prosjekter, UngInvest
AIB, Sandwich Brothers, Catalysts og Dale Oen Experience. Fondets sekretariat
har arbeidet aktivt direkte for og med prosjektene.
Fondets administrative driftskostnader utgjorde 911 002 kroner. Sekretariat
bestod av 3,7 årsverk, fordelt på fem medarbeidere. Totale lønns- og personalkostnader, inkludert lønnskostnader som er direkte knyttet til prosjektene,
utgjorde 3 420 285 kroner. Daglig leders årslønn er utgiftsført med 870 024
kroner og annen godtgjørelse utgjorde 16 661 kroner. Styret mottar ikke vederlag.
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