
 

Kronprinsen møter folks i deres nye koronahverdag 
 
 

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker i uke 37 og 38 seks fylker langs norskekysten. 

Formålet med reisen er å møte mennesker og miljøer for å lytte til deres erfaringer og lære om 

utfordringene de har møtt etter at pandemien traff landet i mars.  
 

Kronprinsen skal besøke Askim, Rygge, Stokke, Flekkefjord, Stavanger, Florø og 

Kristiansund og møte mennesker innen sektorer som helse, jordbruk, frivillighet, media, 

utdanning, olje og energi. Reisen vil foregå med Kongeskipet «Norge.»  
  
Media som ønsker å dekke Kronprinsens besøk må søke om akkreditering elektronisk til 

Fylkesmannen i respektive fylke. Akkreditering krever gyldig pressekort og kopi må følge 

søknaden. Akkreditert presse vil få tilsendt presseprogram for det enkelte besøk.  Av hensyn 
til smittevernregler vil det også være en del generelle begrensninger og tilrettelagt program, 
og det kan bli endringer på kort varsel for å unngå folkeansamlinger.  
  

  
8. september – Askim og Rygge i Viken. Tema: Håndtering av Covid-19. Søknad om 

akkreditering sendes til rådgiver Kari Øyen Gay på e-post kari@fylkesmannen.no innen 

mandag 7. september 2020 kl. 10.00 
 

9. september – Stokke i Vestfold og Telemark. Tema: Jordbruk. Søknad om akkreditering 

sendes til kommunikasjonssjef Kirsti Retvedt innen mandag 7. september 2020 klokken 15.00 

til e-post: kiret@fylkesmannen.no  
  

10. september – Flekkefjord i Agder. Tema: Media og kommunikasjon. Søknad om 

akkreditering sendes til seniorrådgiver Ole Wilhelm Svendsen innen tirsdag 8. september 

2020 klokken 12.00 til e-post: fmavows@fylkesmannen.no 

  

15. september – Kristiansund i Møre og Romsdal. Tema: Utdanning. Søknad om 

akkreditering sendes til seniorrådgiver Elin Røshol innen fredag 11. september 2020 klokken 

12.00 til e-post: fmmrelro@fylkesmannen.no 
  
16. september – Florø i Vestland. Tema: Frivillighet. Søknad om akkreditering sendes til 

seniorrådgiver Edvard Høgestøl innen torsdag 10. september 2020 klokken 12.00 til e-post: 

fmhoeho@fylkesmannen.no 
  
17. september – Stavanger i Rogaland. Tema: Olje- og energisektoren. Søknad om 

akkreditering sendes til kommunikasjonssjef John Gunnar Skien inn fredag 11. september 

2020 klokken 12.00 til e-post fmrojgs@fylkesmannen.no 
  

Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonssjef Guri O. Varpe – guri.varpe@slottet.no telefon 481 50 727 

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen sven.gjeruldsen@slottet.no 

– telefon 908 26 849 
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