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Kronprinsparets Fond skal
styrke fellesskapet for unge mennesker,
slik at alle føler tilhørighet og kan delta.
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Jubileumsfeiring,
Framtidsmøtet og korona
25. august 2021 var det 20 år siden Kronprinsparets Fond ble stiftet.
Kronprinsparet markerte jubileet med å invitere 20 ungdommer
fra prosjektene Fondet har arbeidet med i disse årene til en
jubileumslunsj på Skaugum - og et besøk til UngInvest AIBs avdeling
på Midtfylket i Modum.
De fire prosjektene UngInvest AIB, Sandwich Brothers, Catalysts og The
Dale Oen Experience utgjorde Fondets portefølje i 2021. På hver sin måte gir
de ungdom arenaer for mestring, tilhørighet og fellesskap. Fondets mål er
å bidra til bærekraft og vekst hos prosjektene, slik at flere unge får glede av
løsningene deres. Fondet står selv for driften av ungdomsprogrammet Flyt,
som gjennomføres lokalt i samarbeid med kommunene.
I november ble Kronprinsparets Fonds nye arena «Framtidsmøtet» lansert.
Her drøftet 20 ungdommer temaet «Å være ungdom etter en pandemi».
Også 2021 ble preget av Covid. Pandemien ga mange ungdommer en
enda tøffere hverdag. Også for prosjektene og Flyt har restriksjoner og
nedstengninger skapt mange utfordringer gjennom året.
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Catalysts har satset mer på gruppementoring og omvendt mentoring.
Sandwich Brothers har satset på abonnementstilbud for bedrifter og isglade
privatkunder for å kunne opprettholde driften. Dale Oen Experience
har gjennomført helge- og ferieleire for barn og unge i Øygarden og
Bergensområdet, og 11. skoleår-tilbudet Dale Oen Academy har startet opp
i Oslo i tillegg til i Øygarden. UngInvest AIB har hatt fysisk tilstedeværelse
på skolene stort sett hele tiden og fast daglig oppfølging av alle ungdommer i
periodene med hjemmeskole.
Stadig flere kommuner starter opp med Flyt, men flere steder ble gjennom
føringen utsatt eller endret på grunn av korona.
Fondets stabile lag av partnere ble i 2021 utvidet med Schage Eiendom. Det er
partnernes støtte som gjør at vi kan hjelpe prosjekter som styrker ungdom. I
2021 har det vært viktigere enn noen gang.

Kronprinsparet inviterte representanter fra alle prosjektene Fondet har arbeidet for å feire Fondets
20-årsjubileum.
Første rekke: Nicholas Jakobsen (Trivselsleder), Milla Kristiane Opsund (Flyt), HKH Kronprins
Haakon, HKH Kronprinsesse Mette-Marit, Sitrallah Ayub Mohammed (Sorbet Sisters), Silje Marie
Vikanes (Dale Oen Academy). Andre rekke fra venstre: Rasheed Dodakh (Sandwich Brothers),
Monika Ellefsen Heredia og Camilo Heredia (GatekunstAkademiet), Veronica Østgård Sjøli
(Pøbelprosjektet), Matias Alegria (VIBRO), Ghadir Hamed (Catalysts), Audun Mauseth (DRIVE),
Emilie Aaserud Kjennerud (UngInvest AIB), Haben Fremikael Tewelday (Trivselsleder), Camilla
Shoaei (VIBRO), Dziugas Babrauskas (DRIVE), Emma Aurora Anderssen (UngInvest AIB), Tobias
Nordhagen (UngInvest AIB), Albana Sabedini (Catalysts), Petter Bjørsvik Hoff (Dale Oen Academy) og
Herman Sletten (Flyt). Foto: Lise Åserud/NTB
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Folkegaven i 2001 dannet
grunnlaget for Fondet
Da DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit
giftet seg 25. august 2001, etablerte de Kronprinsparets Fond (den
gangen Kronprinsparets Humanitære Fond). Regjeringen ga en
folkegave til brudeparet, én krone per innbygger, til det nyopprettede
Fondet. De første ti årene ble Fondet administrert av Det kongelige
hoff, med årlige tildelinger til ulike prosjekter i inn- og utland.
I 2011 ble Fondet relansert. Navnet ble kortet ned til «Kronprinsparets Fond»
og formålet ble å bidra til å bekjempe utenforskap blant ungdom i Norge. Det
ble for første gang opprettet et eget styre og et sekretariat med lokaler utenfor
Slottet. Fondet fikk med seg næringslivspartnere på laget og endret fra å gi et
kontantbeløp til ulike formål til å følge opp et knippe gode prosjekter med både
kompetanse, kapital og nettverk over lang tid. I 2019 kom Fondets eget program
Flyt i tillegg til porteføljen av prosjekter.
Fondet skal bidra til å fange opp unge som står i fare for å falle utenfor
samfunnet. Noen unge mangler sosial kontakt og trygge voksne, noen mangler
motivasjon til å fullføre skolen, og noen er utenfor fellesskapet av helt andre
grunner. Det er en stor belastning for den enkelte å ikke kunne delta og ikke føle
seg som ønsket og nyttig i fellesskapet.
De fleste unge i Norge har det bra. Men desto vanskeligere vil det oppleves
å stå på utsiden av fellesskapene i samfunnet. Mer enn 98 prosent begynner
på videregående skole, men etter 5-6 år er flere enn 20 prosent av dem uten
vitnemål, kompetansebevis eller fagbrev. Det er bekymringsfullt når vi vet at
det er stadig færre jobber for ufaglærte. Hele 110 000 unge i Norge står utenfor
utdanning, arbeid og opplæring (SSB/NAV).
Kronprinsparets Fond arbeider for et samfunn der alle føler tilhørighet og kan
delta. Fondet bruker kompetanse, kapital og nettverk for å løfte fram prosjekter
som styrker ungdom. Fondets partnere bidrar med økonomi og probonoinnsats.
I 2021 har Kronprinsparets Fond støttet fire gode prosjekter: UngInvest AIB,
Sandwich Brothers, Catalysts og Dale Oen Experience. Prosjektene arbeider på
ulike måter og med ulike metoder for å bidra til at unge i Norge skal få gode liv.
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Fokus på den enkeltes styrker og
drømmer for framtiden
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.
Mer enn 230 ungdommer har i 2021 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 det nå er UngInvest og UngInvestlignende tilbud i Stavanger og Haugalandet i Rogaland fylkeskommune og i
Vesterålen i Nordland fylkeskommune, og at det er planer om oppstart i andre fylker.
UngInvest AIB har vært i Fondets portefølje helt siden 2011. Nåværende avtale
gjelder ut 2022. UngInvest AIB mottok 261 040 kroner i økonomisk støtte fra
Kronprinsparets Fond i 2020. I tillegg kommer støtte i form av tett oppfølging,
rådgivning og bistand fra sekretariatet og Fondets probonopartnere.

FEIRING PÅ MODUM: Fondets 20-årsjubileum ble feiret blant annet med at Kronprinsparet besøkte
UngInvest AIBs avdeling Midtfylket i Modum kommune. Dette er en av fem avdelinger i UngInvest AIB,
som tar imot over 230 ungdommer hvert år. Foto: Katrine Lunke / APELAND
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REKLAMEFILM FOR SANDWICH BROTHERS: Kronprinsparets Fond bidrar med kompetanse
inn i prosjektene i porteføljen, blant annet ved hjelp av Fondets probonopartnere. Try laget i 2021 en
reklamefilm for Sandwich Brothers og «brødrene» var med på opptakene.

Integrering som smaker godt
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 fått oppholdstillatelse i
Norge, og deltar på introduksjonsprogrammet. Alle får arbeid i 12 måneder og
en respektabel timelønn.
Sandwich Brothers har også etablert Sorbet Sisters, et jobbtilbud for unge
kvinner med fluktbakgrunn.
Også i 2021 førte pandemien til at det ble få steder å selge god, økologisk
sandwich-is, fordi arrangementer, festivaler og konserter ble avlyst.
Hjemlevering til private og abonnementsordning for næringsliv bidro til at noe
av driften likevel har kunnet fortsette.
Sandwich Brothers har vært i porteføljen siden 2018. Nåværende avtale gjelder
ut 2022. Sandwich Brothers mottok 250 000 kroner i økonomisk støtte i 2021.
I tillegg kommer støtte i form av tett oppfølging, rådgivning og bistand fra
sekretariatet og Fondets probonopartnere.
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Mentoren blir en brobygger inn i
det norske samfunnet
Mentorprogrammet Catalysts kobler flerkulturell
ungdom mellom 15 og 29 år med frivillige mentorer
fra næringsliv og lokalmiljø i et seks måneder langt
program. Målet er å hjelpe ungdommene å lykkes
med skole, arbeidsliv og livet generelt. Mentorene
får opplæring av Catalysts for å hjelpe ungdommene
å identifisere sine styrker og sette seg mål for framtiden. Catalysts har
mentorprogrammer i både Oslo og Bergen.
I tillegg lanserte Catalysts i 2021 omvendt mentoring, hvor unge med flerkulturell
bakgrunn blir mentorer for erfarne ledere i næringslivet. Målet er å gi lederne økt
kompetanse på mangfold og inkluderende lederskap, mens de unge mentorene
får verdifull innsikt i og mulighet til å påvirke hvordan bedriften arbeider med
mangfold, samt et utvidet nettverk.
Catalysts har vært i porteføljen siden 2019. Den nåværende avtalen gjelder
ut 2022. Catalysts mottok 300 000 kroner i økonomisk støtte i 2021. I tillegg
kommer støtte i form av tett oppfølging, rådgivning og bistand fra Fondets
probonopartnere.

MENNESKEMØTER: I Catalysts mentorprogram får ungdommer med flerkulturell bakgrunn en fast,
voksen mentor som hjelper dem å finne sine styrker og å sette seg mål for framtiden. Foto: Katrine Lunke /
APELAND

8

Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2021

Petter Bjørsvik Hoff har fått til ting han aldri trodde han skulle klare etter at han begynte på Dale Oen
Academy, som her da han avsluttet Academy-året med å gjennomføre maraton i Bergen. Foto: Anders
Kjølen, BA

Opplevelser og utfordringer i naturen
viser at det umulige er mulig
Gjennom aktiviteter i naturen gir stiftelsen Dale Oen
Experience barn og unge mestringsopplevelser og
lærer dem at det umulige er mulig. Senteret ligger
i Rong i Øygarden utenfor Bergen. Høsten 2021
startet også et senter på Ormsund i Oslo. Dale Oen
Experience tilbyr aktiviteter for barn og unge i helger og ferier. Dale Oen Academy er
et alternativt 11. skoleår fra oktober til juni for ungdom mellom 15 og 21 år som har
falt ut av skole. Dale Oen Academy har en klasse i Øygarden og høsten 2021 startet
den første klassen i Oslo.
Ungdommene i Dale Oen Academy trener på «Dale Oen skills»: Ansvarlighet,
selvkontroll, ydmykhet, empati, åpenhet, samarbeid, kreativitet, humør, selvhevdelse,
mot og «grit».
Læringen skjer gjennom praktiske mestringsopplevelser og ungdommene får teste
forskjellige yrkesfag, forske i havet og reise på ekspedisjoner til havs og til lands.
Dale Oen Experience har vært i Fondets portefølje siden 2020, og nåværende avtale
gjelder ut 2023. Dale Oen Experience mottok 250 000 kroner i økonomisk støtte i
2021. I tillegg kommer støtte i form av tett oppfølging, rådgivning og bistand fra
Fondets probonopartnere.
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Flyt – for ungdom som vil
forberede framtiden
Kronprinsparets Fond har utviklet Flyt og siden starten i 2019 er Flyt
et tilbud i stadig flere kommuner.
Flyt er et livsmestringsprogram for ungdom i 10. klasse. Målet er at Flyt skal bidra
til at unge blir i stand til å gjennomføre videregående utdanning gjennom å styrke
deres livsmestringsferdigheter. Gjennom 15 samlinger i Flyt-året får deltakerne
nye erfaringer, ny kunnskap og nye vennskap. Ved avslutningen på høsten i første
videregående har de fått med seg «verktøy» og erfaringer som gjør dem bedre rustet
til å mestre livets utfordringer og forme seg en god framtid.
Flyt gjennomføres lokalt i kommunene med dyktige voksne ledere. Flyt passer for
alle og det blir satt sammen mangfoldige grupper med opp til 30 deltakere. Høsten
2021 startet Flyt-grupper i bydel Grünerløkka i Oslo, bydel Årstad i Bergen, Tromsø,
Sarpsborg, Hurdal, Eidsvoll, Søndre Land, Ringerike og Kinn. Seks grupper i fire ulike
kommuner utsatte eller innstilte oppstart av Flyt på grunn av pandemien.
I Flyt er temaene blant annet selvfølelse, sosial kompetanse og medborgerskap.
Programmet bygger på et styrkebasert tenkesett og har søkelys på framtidsvalg.
Noen samlinger handler om konkrete temaer og øvelser som fremmer livsmestrings
kompetanse, mens andre samlinger har attraktive og spennende aktiviteter.
Kronprinsparets Fond og kommunene samarbeider om å gjennomføre Flyt. Fondet
står for faglig innhold, materiell, avtaler, utvikling, opplæring og veiledning, mens
kommunene står for praktisk gjennomføring og rekruttering av Flyt-ledere og
deltakere.
Et ungdomspanel med tidligere Flyt-deltakere og en referansegruppe med Flytkommuner bidrar til stadig videreutvikling av programmet.
Det faglige innholdet er utviklet i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn.
UngInvest AIB har bidratt til det styrkebaserte grunnlaget og veikartmodulen.

Flyt følges av forskning i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet NOVA /
OsloMet, og i august 2021 ble den første rapporten lansert. Se sammendrag av
rapporten «Unge i Flyt» på de neste sidene.
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I ungdomspanelet for Flyt deltar tidligere Flyt-deltakere. Panelet gir verdifulle innspill til
forbedringer av Flyt-programmet. På grunn av pandemien er det blitt mange digitale møter,
men i november ble det endelig fysisk samling i Oslo. Foto: Katrine Lunke / APELAND
Foran: Caisa Kirkeåsen. Første rekke fra venstre: Hanna Ringsrud Häll, Ola Fremstad, Elsa Lika,
Emma Lykke Johannessen og Lars Hornsrud Olsen. Andre rekke: Guro Nilsen Barlund, Kaja
Wiese Andersen, Subair Yusuf Ahmed, Mirnes Dizdarevic, Luan Baci, Precious Sundby og Imre
Børgesen Reine.
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Unge i Flyt
Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn
Rapport 4/21 Velferdsforskningsinstituttet NOVA OsloMet
I denne rapporten har vi evaluert Flyt, som er et livsmestringsprogram for
ungdommer på 10. trinn. Blant deltakerne er det mange som er i sårbare
livssituasjoner. Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke deltakerne
på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående
opplæring. Den bærende ideen med Flyt er å gi unge metoder og kompetanser som
bedrer deres muligheter til å gjennomføre skolen. Rapporten reiser fire spørsmål:
•
•
•
•

I hvilken grad opplever deltakerne økt livsmestring?
Fører deltakelse i Flyt til økt vennskap?
Fører deltakelse i Flyt til økt tilstedeværelse på skolen?
I hvilken grad uttrykker deltakerne at de har fått økt innsikt i egne ønsker og
valg for framtiden?

Analysene er basert på kvantitative og kvalitative data, og ikke minst har vi
fått anledning til å følge Flyt helt fra starten. Det innebærer at vi har fulgt de
tre puljene som hadde fullført Flyt fram til februar 2021. For å måle endring
før, underveis og etter deltakelse i Flyt har vi kontaktet deltakerne på flere
tidspunkter. I tillegg har vi data fra sammenlikningsgrupper som ikke har deltatt
i Flyt, bestående av ungdom på 10. trinn fra de samme stedene. Dessuten har
vi intervjuet et utvalg foreldre og ledere i Flyt. De kvantitative dataene gir oss
innsikt i de store mønstrene og eventuelle endringer over tid, mens de kvalitative
intervjuene gir oss innsikt i mer komplekse forhold og årsaksforhold.
1. Hovedfunn
Flyt gjør en forskjell for deltakerne. Særlig betydning har tiltaket når det gjelder den
opplevde selvfølelsen og trygghet i å møte nye mennesker. Etter å ha deltatt i Flyt er
deltakerne på om lag samme nivå som andre ungdom, et funn som må sies å være
svært positivt. Vi ser også en markant økning i andelen som gleder seg til å gå på
skolen, sammenliknet med før de startet i Flyt. I tillegg forteller deltakerne at de både
vet mer om hva de vil bli og ikke minst at de er mer selvstendige når det gjelder å
velge retning på videregående skole. Andre forhold av betydning for de unge, blant
annet knyttet til deltakernes familier og stedet de er vokst opp, er ikke like mulig å
endre i løpet av et tiltak som er begrenset hva gjelder varighet og intensitet.
I mer detalj kan funnene oppsummeres i fem punkter:
(i) Flyt gir deltakerne økt mestringsfølelse
Analysene viser at deltakelse på Flyt virker etter intensjonen ved at deltakerne
oppgir å ha høyere mestringsfølelse etter deltakelse enn de hadde da de startet.
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Funnet underbygges ytterligere om vi sammenlikner deltakerne med andre
ungdommer som ikke har deltatt i Flyt. Mens den opplevde mestringen var
lavere blant deltakerne på Flyt før tiltaket startet, er mestringsopplevelsen på
tilnærmet samme nivå som blant andre ungdom etter avslutning av Flyt. På
den måten bidrar Flyt til en normalisering når det gjelder mestringsopplevelsen
blant deltakerne. En endring som resulterer i at ungdommene i Flyt er
tilnærmet like andre ungdommer når det gjelder opplevd mestring.
Vi har også sett på deltakernes selvfølelse. Før deltakelse på Flyt har en
betydelig andel av deltakerne et negativt selvbilde. Analysene indikerer at
deltakere i Flyt blir mer robuste, noe som innebærer en bedring i opplevelsen
av å håndtere sentrale forhold som konflikter, stress og følelser.
I tillegg styrker deltakelse på Flyt selvbildet blant deltakerne. Flertallet av
deltakere i Flyt og sammenlikningsgruppen har et godt selvbilde. Da vi samlet
inn data om deltakerne i Flyt før oppstart, var andelen med negativt selvbilde
noe høyere enn andelen i sammenlikningsgruppen. Dette var ikke uventet,
men kan snarere forstås som en forklaring på hvem som ble rekruttert til
Flyt. Dataene vi samlet inn underveis og etter avslutning av Flyt indikerer at
deltakere i Flyt nærmet seg sammenlikningsgruppen med hensyn til selvbilde.
Etter Flyt er likevel en noe større andel blant deltakerne på Flyt som har
negativt selvbilde enn blant ungdommer i sammenlikningsgruppen. Gitt at
Flyt er et tiltak med begrenset varighet og intensitet er det trolig grunn til å
være svært fornøyde med at tiltaket lykkes i å igangsette endringer for en del
av gruppen, om enn ikke alle.
(ii) Flyt gjør deltakerne bedre rustet til å møte nye mennesker
Etablering av nye vennskap og å gjøre deltakerne tryggere i møte med nye
mennesker var et av formålene med Flyt. Gode erfaringer med å møte nye
mennesker kan bidra til at overgangen til videregående skole blir lettere, og
derigjennom fungere som beskyttelse mot frafall. Flertallet (seks av ti) mener
at det har blitt lettere å snakke med nye mennesker etter at de ble med i Flyt.
De innsamlede dataene indikerte at de fleste (åtte av ti) hadde minst en nær
venn i klassen før og etter deltakelsen i Flyt. Blant de som ble rekruttert var
følgelig ikke fraværet av noen typer kontakter i egen klasse et gjennomgående
problem. Samtidig viser analysene at det å ha minst en venn ikke er noen
fullgod beskyttelse mot opplevelsen av å være utenfor i de fellesskap man
gjerne skulle være en del av. Før og etter deltakelse i Flyt svarer om lag fire
av ti at de opplever denne formen for utenforskap. Imidlertid nyanseres
bildet i de kvalitative intervjuene, hvor flere av deltakerne trekker fram at de
opplever seg mindre utenfor etter å ha vært med i Flyt. Ikke minst var det en
dominerende fortelling at de satt stor pris på møter med nye mennesker som
de fikk gjennom å være med i Flyt. Flere ga uttrykk for at de gruet seg til at
tiden med Flyt var over, og at de ville savne å treffe alle de nye vennene de
hadde fått i Flyt.
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(iii) Forskjellig oppvekst i ulike deler av landet
Stedet man er bosatt, og familien man vokser opp med har stor betydning for
den enkelte. Deltakerne på Flyt er bosatt på ulike steder, som er forskjellige med
hensyn til muligheter og verdier knyttet til videre utdanning. Familiene er også
ulike. Mens noen familier er svært engasjerte i videre utdanning, er det andre
familier som er mindre velfungerende.
Flertallet av deltakerne i Flyt har erfaring med utenforskap på stedet de har vokst
opp. Mange framholdt at Flyt var viktig for dem fordi det ga dem mulighet til
å treffe nye ungdommer på stedet. En betingelse for at møtene på Flyt skulle
fungere, ble vi fortalt, var at de allerede etablerte sosiale hierarkiene fra skole
og fritidsaktiviteter ikke ble reprodusert på Flyt. Kort sagt, alle kunne ikke være
med om deltakerne skal sikres en ny start. I intervjuene kom det fram at flere av
deltakerne ikke hadde kommet dersom hele klassen hadde vært med i Flyt.
(iv) Flyt gjør deltakerne tryggere på å ta valg om videre utdanning
Deltakerne i Flyt går på 10. trinn og var i ferd med å finne ut hva de skulle velge
videre. Mer enn seks av ti deltakere svarer at de har blitt tryggere på å ta egne
valg etter at de har vært med i Flyt. Denne høye andelen sett i sammenheng med
tidligere forskning på feilvalg og frafall viser et særlig positivt funn. Frafall kan
forstås som en prosess som starter lenge før den enkelte elev dropper ut.
Redusert fravær er et av målene med Flyt. Analysene viste imidlertid at deltakerne i
Flyt hadde lavt fravær fra skolen. Det er imidlertid ikke gitt at det mentale nærværet
på skolen er tilsvarende høyt. I intervjuene fortelles det om mer aktivitet i timene
og økt konsentrasjon fordi de nå har en plan for framtiden som gir motivasjon for
å prestere. Mange av deltakerne trekker også fram hvordan Flyt har fått dem til å
lage en mer realistisk plan for framtiden gjennom metoden «veikart», og det kan se
ut som at dette har motivert mange for skolearbeidet. Dette viser at økt trygghet i
å ta egne valg, kombinert med en realistisk og oversiktlig framtidsplan, kan ha økt
nærværet på skolen for deltakerne.
(v) Mer robuste etter deltakelse
Flyt har som mål å gjøre ungdommene mer robuste, noe som i neste omgang
kan bidra til å forebygge frafall på lengre sikt. Analysene indikerer at deltakerne
blir mer robuste på områder som kan bidra til å forebygge senere frafall. I et
prosessuelt perspektiv kan frafall forstås som et resultat av følgefeil. Et eksempel
fra deltakere på Flyt, hvorav mange har sosiale utfordringer og langvarig erfaring
med utenforskap, er hvordan det over tid kan gi faglige utfordringer i tillegg. En
som gruer seg til friminuttet får trolig ikke med seg så mye av det faglige som
skjer i timene. I beste fall kan følgelig Flyt forstås og fungere som en metode for
å forebygge prosesser som over tid vil kunne lede til frafall. Analysene i denne
rapporten gir gode resultater. Om det er tilstrekkelig til å snu ungdom på vippen
er det imidlertid for tidlig å trekke sikre slutninger om ettersom frafall først måles
fem til seks år etter at de begynte på videregående skole.
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Framtidsmøtet skal løfte fram
de unges stemme
Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til å løfte fram de unges stemme. Med
det nye Framtidsmøtet gir Fondet unge mulighet til å drøfte aktuelle temaer og
formidle sine synspunkter til beslutningstakere. Det første Framtidsmøtet ble
arrangert i november 2021 og temaet var unges synspunkter om livsmestring
etter en pandemi. Møtet ble holdt i hovedkontoret til DNB i Bjørvika og er
finansiert av Egmont Fonden.
De 20 deltakerne representerte Flyt, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers
og Dale Oen Experience, som alle er prosjekter Kronprinsparets Fond arbeider
med. Ungdommene kom fra ulike kanter av landet og blant annet Oslo, Bergen,
Drammen, Sarpsborg og Bremanger var representert.
Deltakerne på Framtidsmøtet viste stort engasjement for unges situasjon etter
korona og ønsker at unge selv må bidra til å lage nye løsninger. Etter en lang dag
med gruppearbeid og diskusjoner, presenterte ungdommene sine synspunkter for
Kronprinsen, beslutningstakere, Fondets partnere og andre gjester.
Hovedbudskap fra ungdommene på Framtidsmøtet 2021
• Vi vil at ungdom skal bli hørt og ha reell medvirkning lokalt og nasjonalt.
• Vi mener at pandemien har forsterket sosialt utenforskap, og at løsningen er å
utforme nye lavterskelarenaer for å møte andre unge, og at de som trenger det
må få hjelp av fagfolk.
• Vi vil at ungdom selv skal være med og utforme nye tilbud.
• Vi ønsker at ungdom skal få mer kjærlighet og forståelse - og mindre press og
forventinger.

De 20 deltakerne på Framtidsmøtet hadde sterkt engasjement for årets tema: Å være ungdom etter
en pandemi. Foto: Katrine Lunke / APELAND
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Tidligere prosjekter i
Kronprinsparets Fonds portefølje
Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom, og bidrar med
kompetanse, kapital og nettverk. Det finnes ingen raske og enkle løsninger for
å bidra til at ungdom skal kunne delta i fellesskapet, og Fondet har valgt å støtte
de samme prosjektene over flere år. Prosjektene har ulike formål, metoder og
målgrupper, men har felles et sterkt engasjement for unge i Norge.

VIBRO var en organisasjon av, for og med ungdom
i Oslo. VIBRO 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.
Kronprinsparets Fond støttet VIBRO i perioden
2015 - 2019.
Trivselsleder er Skandinavias største program for
aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen.
Trivselsleder er i bruk ved mer enn 1 400 skoler i
Norden. Mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt
aktivitet i storefriminuttene. Trivselslederprogrammet
skal bygge vennskap, hindre konflikter og gi inklu
derende, vennlige og respektfulle elever.
Kronprinsparets Fond støttet Trivselsleder i perioden
2015 - 2017.

Lærervikaren tilbyr skolene bemanningsverktøy og
undervisningsopplegg klart til bruk i vikartimene.
Målet for Lærervikaren er å bidra til et nasjonalt
løft for vikartimene, og gi hver enkelt elev et bedre
læringsutbytte i vikartimene.
Kronprinsparets Fond støttet Lærervikaren i
perioden 2016 - 2017.

16

Kronprinsparets Fond - Årsrapport 2021

Drive (tidligere Kjør for livet) er et tilpasset
opplevelses- og fritidstilbud for barn og unge. Drive
bruker motor og motorsport som utgangspunkt
for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring
og økt sosial kompetanse. I 2021 deltok omtrent
150 unge i Kjør for livet-klubber og 4 000 i WePlay
(aktivitetstilbud etter skoletid for 5.-7.trinn en gang i
uken) og 1 000 barn har deltatt i FerieCamp.
Kronprinsparets Fond støttet Drive i perioden
2011 - 2014.
Pøbelprosjektet var et prosjekt som bisto unge som
trengte hjelp til 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.
Kronprinsparets Fond støttet Pøbelprosjektet i
perioden 2011 - 2015.
GatekunstAkademiet var en læringsarena for
ungdom mellom 13 og 29 år, der de kunne utforske
egne talenter og ressurser, og dele dem med
andre. Aktivitetene var blant annet kunst, kultur,
entreprenørskap og salg av produkter og tjenester.
Kronprinsparets Fond støttet GatekunstAkademiet i
perioden 2011 - 2014.
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Solide partnere med
engasjement for ungdom
Kronprinsparets Fonds arbeid med ungdom hadde ikke vært mulig uten
økonomisk støtte og hjelp fra næringslivspartnere som ønsker å bidra til
å hjelpe unge i Norge.
Ting tar tid
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 støttespiller, og vi
samarbeider med prosjektene over flere år.
En til tre-prinsippet
Vårt arbeidsprinsipp er én til tre. Det betyr at hver krone Fondet mottar fra våre
partnere skal gi verdi for minst tre kroner i prosjektene vi støtter. Dette får vi til ved at
Fondets sekretariat og probonopartnerne bistår med tett oppfølging og kompetanse
innen blant annet prosjektledelse, kommunikasjon, ledelse og økonomi. Fondets
probonopartnere er blant landets ledende innen sine bransjer.
I 2021 har 12 partnere bidratt i arbeidet for å styrke ungdom, noen med kapital og
noen med kompetanse. Verdien av probonopartnernes innsats i 2021 er beregnet til
4 447 662 kroner.
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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 2021
Fondets arbeid med 1 000 000 kroner.
Egmont Fonden bruker hvert år av overskuddet for 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 2021 utgjorde 2 075 000 kroner.
North Star AS er et ideelt selskap opprettet av fjerde
generasjon i familien Smedvig for å støtte og hjelpe unge å nå
sitt fulle potensial. North Star AS ønsker å bidra til bærekraft
og vekst i ulike gode prosjekter som styrker ungdom, med et
særlig søkelys på spredning til Vestlandet. Smedvig er kjent
som et tradisjonsrikt utviklings- og investeringsselskap i
Stavanger. North Star har vært partner av Kronprinsparets
Fond siden 2019, og bidro i 2021 med 1 250 000 kroner.
Schage Eiendom AS har som formål å utvikle, eie og
forvalte fast eiendom i egenregi og i partnerskap med
andre eiendomsaktører. Siden 2003 har fokuset vært
utvikling av boliger og næringsarealer. Schage Eiendom
vil bidra til samfunnsutviklingen på en god og bærekraftig
måte. Visjonen er «Nyskapende, ledende og på lag med
samfunnet» og verdiene er solid, langsiktig, samarbeidsvillig
og modig. Schage Eiendom kom inn som ny partner i 2021,
og bidro med 1 000 000 kroner.
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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.
Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper
engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag
til barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har vært
partner av Kronprinsparets Fond siden 2019, og støttet
gjennomføringen av Flyt med 2 500 000 kroner i 2021.
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. Stiftelsen Dam har
vært partner av Kronprinsparets Fond siden 2019, og bidro i
2021 med 1 000 000 kroner til gjennomføringen av Flyt.
Selvaag Gruppen er en av landets største boligbyggere og
byutviklere, med søkelys på omtanke og skaperkraft. Selvaag
Gruppen har vært partner av Kronprinsparets Fond siden
2011, og bidro i 2021 med 250 000 kroner. Selvaag Gruppen
eier Madserud Gård der Kronprinsparets Fond leier lokaler.
Wilstar AS er opptatt av sosial påvirkning og ønsker å støtte
mennesker som tar initiativ til bærekraftig varig endring
for å skape en bedre verden. Wilstar representerer Arne
Wilhelmsen-familiens globale visjon og er familiens plattform
for å bidra til et bedre samfunn. Satsingsområdene til Wilstar
er utdanning, miljø, kvinners rettigheter og menneskeverd
i Norge og internasjonalt. Wilstar har vært partner av
Kronprinsparets Fond siden 2017. Wilstar bidro med
1 500 000 kroner til gjennomføring av Flyt i 2021.
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Probonopartnere
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
Styret i Kronprinsparets Fond
har hatt følgende medlemmer fram
til juli 2021:

Det nye styret i Kronprinsparets
Fond fra august 2021 har følgende
medlemmer:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

H.K.H. Kronprins Haakon
Kristin Halvorsen (styreleder)
Rune Bjerke
Johannes Heggland
Zahra Sabha
Anita Valaker
Yosef Wolde-Mariam
Ole Edvard Wold-Reitan
Sindre Østgård

STYRET I KRONPRINSPARET FRA AUGUST 2021: Fra venstre Johannes Heggland, Zahra Sabha,
Sindre Østgård, H.K.H. Kronprins Haakon, Ole Edvard Wold-Reitan, Yosef Wolde-Mariam, Rune
Bjerke og Kristin Halvorsen. Anita Valaker var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Katrine Lunke /
APELAND

Valgkomiteen har i 2021 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
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Årsberetning
Virksomheten i 2021
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.
Koronapandemien førte til at sekretariatet intensiverte innsatsen for å
bistå prosjektene i porteføljen i en krevende tid. Gjennomføringen av Flyt i
kommunene ble også i 2021 påvirket av nasjonale og lokale koronarestriksjoner.
Administrasjon og arbeidsmiljø
Fondets administrasjon bestod ved utgangen av 2021 av fem medarbeidere:
Irene Løken Lystrup (daglig leder), Tonje Glorvigen Apeland, Monika Egeland
Hammer, Ingrid Tande Ditlefsen og Mawra Mahmood. Det er styrets oppfatning
at arbeidsmiljøet er godt.
Likestilling
Ved utgangen av 2021 hadde Fondet fem kvinnelige medarbeidere. Fondets styre
bestod ved utgangen av 2021 av tre kvinner og seks 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.
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Årsregnskap
Årsregnskapet for 2021 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 2021 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 2021 var 63 738 kroner.
Resultatregnskap
Totale inntekter for 2021 var 10 586 248 kroner. Av disse er 1 139 610 kroner
ikke inntektsført i 2021, men ført som forpliktelse i balansen. Årsaken til dette
er forskyvning av oppstart av Flytgrupper på grunn av korona, og at prosjektåret
i Flyt går fra september til september. En del av de ikke forbrukte midlene er
dermed knyttet til gjenstående aktiviteter i Flytgruppene neste kalenderår. Det er
mottatt kr 8 775 som gave fra privatpersoner i 2021.
Flyt inngår som en del av stiftelsens virksomhet og regnskap. Forbruk av
bidragene fra samarbeidspartnerne til Flyt er regulert i egne kontrakter og blir
redegjort for i et separat prosjektregnskap.
Finansinntektene for 2021 ble på 2 711 998 kroner. I 2020 var finansinntektene
på 1 532 149 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 8 554 298 kroner. I 2020
var tilsvarende på 7 622 857 kroner. Fondet har i 2021 støttet fire prosjekter,
UngInvest AIB, Sandwich Brothers, Catalysts og Dale Oen Experience, i tillegg
til å drive Flyt. Fondets sekretariat har arbeidet aktivt direkte for og med
prosjektene.
De administrative driftskostnadene utgjorde 809 773 kroner. Sekretariat bestod
av 3,7 årsverk, fordelt på fem medarbeidere. Totale lønns- og personalkostnader,
inkludert lønnskostnader som er direkte knyttet til prosjektene, utgjorde
3 557 672 kroner. Daglig leders årslønn er utgiftsført med 884 156 kroner og
annen godtgjørelse utgjorde 9 602 kroner. Styret mottar ikke vederlag.
Regnskapet for 2021 viser et overskudd på 2 794 565 kroner.
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Egenkapital
Stiftelsens grunnkapital utgjorde 10 000 000 kroner per 31. desember 2021.
Fondets samlede egenkapital og gjeld utgjorde 30 949 012 kroner per 31.
desember 2021, mot 27 091 418 kroner per 31. desember 2020.
Fullstendig årsregnskap finnes på nettsiden kronprinsparetsfond.no.

Oslo, 07. april 2022

H.K.H. Kronprins Haakon
Styremedlem

Rune Bjerke
Styremedlem

Kristin Halvorsen
Styreleder

Johannes Heggland
Styremedlem

Sindre Østgård
Styremedlem

Yosef Wolde-Mariam
Styremedlem

Zahra Sabha
Styremedlem

Ole Edvard Wold-Reitan
Styremedlem

Anita Valaker
Styremedlem

Irene Løken Lystrup
Daglig leder
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OSLOTUR: Silje Marie Vikanes og Petter Bjørsvik
Fond - Årsrapport 2021
Hoff fra Dale Oen Academy på tur i Oslo før lunsjKronprinsparets
og
markering av Fondets 20-årsjubileum på Skaugum.
Foto: Erica Hvedding Kronheim, Bergensavisen
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