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Tusen takk!
MOT er 10 år i 2007. MOT har lykkes – takket være enorm velvilje fra mange tusen
mennesker og MOTs mange tusen venner. Tusen takk!
Disse 10 årene har vært et fantastisk lagarbeid – et lagarbeid som har gitt
ungdom, og dermed MOTs hovedmålgruppe, mye.
”På grunn av MOT har jeg blitt mer sikker på hvilken person jeg har lyst til å være.
Jeg har blitt mer som den personen jeg ønsker å bli, det tar tid, men med MOT sin
hjelp har alt blitt lettere.”
Det er herlig når MOTs spydspisser og lokale medarbeidere, MOT-informatørene,
sender tusenvis av kopier av brev de har fått fra ungdom som bekrefter at vi styrker
ungdoms mot – både til å være seg selv og ta vare på andre.
Som ethvert lagarbeid er det likevel ikke sterkere enn det svakeste ledd, og vi har
sett betydningen av et unikt støtteapparat som gir oppmuntring, innspill og pengeog kompetansetilskudd, og ikke minst unike ambassadører og andre medspillere
som har gitt MOT mye synlighet og oppmerksomhet.
Det fantastiske lagarbeidet har skapt tillit og eierskap. Ungdom ”eier” MOT, og MOTs
landslagsspillere, som består av både medarbeidere, støtteapparat og støttespillere,
har ”eierskap” til MOT. Kanskje har nettopp dette vært en av MOTs største suksessfaktorer i disse 10 årene.

Foto: Ludvig Killingberg

Vi skal forsterke MOTs suksessfaktorer de neste 10 årene, og vi skal forbedre MOTs
svakheter. Det er ikke sikkert MOT-logoen kommer på månen i løpet av de neste
10 årene. Det er egentlig ikke så veldig viktig… Det viktige er at når folk ser etter
MOT-logoen på månen så ser de mange stjerner. Stjerner som skal gi varme og
trygghet, og utløse indre drømmer og mot hos ungdom.
Takk for et fantastisk lagarbeid i 10 år og i 2006.

Atle Vårvik
Leder, MOT
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MOTs Handlingsprogram
MOT i ungdomsskolen
Ved utgangen av 2006 var omtrent 29 000 elever fordelt på ca 200 ungdomsskoler
over hele Norge – fra Svalbard i nord til de norske skolene i Spania i sør – med i
MOTs program i ungdomsskolen.
Dette betyr at MOT-informatørene hadde anslagsvis 170 000 elevtreff i 2006.
Hoveddelen av disse treffene var naturlig nok som en del av MOTs program. I tillegg
må man regne med alle de ulike arrangementene som har blitt avviklet lokalt, og
spesielt MOT til å glede-dagen 23. november.

MOT i videregående skole
Ca 14 000 elever var i MOTs program for den videregående skolen ved utgangen av
2006. Elevene var fordelt over hele Norge og de norske skolene i Spania. 50 videregående skoler var Samarbeidsskole med MOT pr. 31.12.06.
MOT-informatørene hadde ca 42 000 elevtreff i vidregående skole i løpet av 2006.
Treffene baseres på kontinuitetsprogrammet ”MOT i videregående skole” som består
av 9 besøk pr klasse over en 3-års periode. MOT traff også elevene gjennom ulike
arrangementer, som under MOT til å glede-dagen.
MOTs kapteinsgruppe har holdt i overkant av 30 foredrag for lærerne på samarbeidsskolene.

4

Ved 2006 ble det også gjennomført to skoleringssamlinger for til sammen 54 sørafrikanske MOT-informatører ved Cape Town College i Cape Town og ved South Cape
College i George. Dette via et samarbeid med MOTs Samarbeidsskole Haugaland vgs
i Haugesund. Det er stor interesse for MOTs program ved flere colleger i Sør-Afrika og
det vil sannsynligvis bli gjennomført ytterligere skoleringer i Sør-Afrika i 2007.

MOT i fritid
MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant barn og voksne på deres
fritidsarena.
MOTs programmer i skolene suppleres av MOTs tilstedeværelse på fritidsarenaen.
Fritiden blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOT-verktøyene de
lærer om på skolen ut i livet.
Pr 31.12.06 var 321 lag og foreninger Aktive Medspiller med MOT.
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Opplæring og profilering
MOTs opplæring

MOTs visuelle profilbygging

Det er holdt 4 tredagers skoleringssamlinger i 2006 for til sammen 237 potensielle
MOT-informatører, kontaktpersoner i kommunene og skolene, og andre. Dette er fordelt på 161 i ungdomsskolen og 76 i videregående skole. Alle nye MOT-informatører
gjennomgår sertifisering før de blir godkjent. Denne sertifiseringen gjennomføres av
MOTs distriktsledere.

MOTs visuelle profilbygging er bygging av MOTs fasade og utseende – først og fremst
gjennom ekstern kommunikasjon og symboler.

Det er avholdt 3 endags skoleringssamlinger for til sammen 31 potensielle
MOTivatører.

En av MOTs suksessfaktorer for å nå frem til ungdom er en sterk og populær merkevare. Ved å jobbe veldig bevisst med styrking av den visuelle profilen når vi frem til
stadig flere i målgruppen, og det gjør det lettere å holde på kontinuiteten som er så
enormt viktig innen forebyggende arbeid.

Det ble holdt 4 todagers etterutdanningssamlinger i september for til sammen 312
av MOTs 487 (antall pr 1.9.06) informatører. Etterutdanningssamlingene ble avholdt
regionvis.

MOTs samarbeidspartnere
MOTs samarbeidspartnere har vært stabile og trygge spillere på MOT-laget også i
2006. Flere avtaler er reforhandlet gjennom året og vi ser frem mot et godt 2007.
I 2006 har det blitt avholdt kurs for nærmere 1500 mennesker hos samarbeidspartnerne. Stadig flere møter MOT i sin jobbhverdag og sin bedrift. MOT er svært glad for
å bli brukt som et verktøy i den interne kulturbyggingen hos samarbeidspartnerne.
Det jobbes hele tiden med å være i forkant av utviklingen og hele tiden sørge for at
vi utvikler oss selv.
Alle MOTs samarbeidspartnere skal berømmes for sin vilje og evne til å dele den
kunnskap de sitter på med oss. Den samme utvekslingen av suksesser og ideer
finner vi i forbindelse med nettverkssamlingene. Et viktig treffpunkt og møtested for
MOTs samarbeidspartnere.
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Logo
Gjennom nok et år har MOT-logoen vært synliggjort på steder vi har ønsket og vært
stolte av; på profilerte ambassadører innen idretts- og artistverdenen, under gode
ungdomsarrangement, i forbindelse med MOTs actiondager m.m.
MOT har blitt profilert av toppidrettsutøvere, artister, Aktive Medspillere, samarbeidspartnere, media o.a. til en markedsverdi på ca 45 millioner kroner i 2006.
MOT har blitt profilert på draktene til 6 tippeligalag herrer og 3 toppserielag kvinner i
fotball, samt 3 damelag og 3 herrelag i eliteserien i håndball.

Foto: Arne O. Lindahl
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Mediastatistikk
2006 var tidenes beste mediaår i forhold til antall reportasjer, hele 899 reportasjer fordelt over alle landets aviser. Når det gjelder antall ganger det er sett eller lest om MOT, så
har dette tallet gått noe ned. Dette fordi det har vært færre reportasjer i landsdekkende
aviser. Økningen i antall reportasjer har hovedsakelig vært i lokale og regionale aviser.
Fra 2005 valgte vi å gjøre en analyse på MOTs omdømme hvor vi har delt inn i positiv og
negativ omtale. Positiv omtale karakteriseres ved at teksten inneholder positive verdiord
knyttet til MOT, og negativ omtale karakteriseres ved at teksten inneholder negative verdiord
knyttet til MOT. Av denne analysen kan vi se at 89,5 % av oppslagene gjelder positiv/
nøytral omtale av MOT. Oppslagene som ble vurdert som negative gjelder stort sett rapporten "Forebyggende innsatser i skolen", som påpekte at MOT ikke har god nok dokumentasjon på effekten av arbeidet overfor målgruppen.
Høsten 2005 valgte MOT å endre på visjonen/grunntanken, og gjorde i den forbindelse
målinger for å se hvor ofte visjonen/grunntanken blir omtalt i reportasjer om MOT.
Totalt i 2006 var visjonen/grunntanken omtalt i media hele 172 ganger, hvorav 131
med den nye visjonen/grunntanken.

Sesongstart med MOT
Oppstarten på eliteseriesesongen i
fotball er en godt egnet arena for
å synliggjøre samarbeidet
mellom lagene og MOT.
I 2006 deltok MOT på
Odd Grenlands og
Rosenborgs sesongstartarrangement.
Sandefjord Fotball
delte ut nøkkelringer
med MOT logoen på
under årets første kamp.
Det ble produsert takkeannonser der lagene uttalte
seg om hvorfor de samarbeider med MOT, og disse ble tatt
inn i flere lokalaviser rundt om
i landet.

Foto: Scanpix

Norway Cup
MOT er en av de viktigste verdileverandørene til idretten. Norway Cup er
verdens største fotballturnering og
dermed en viktig arena for MOT.
Også i år hadde vi masse aktivitet og
mye besøk på standen. Vi hadde
konkurranser og show, blant annet
triksekonkurranse og danseshow, besøk
av ambassadører og tippeligaspillere,
konserter på Kulturscenen og mange fantastiske ungdommer som styrte showet hele uka.

8

8

Skolestart med MOT
Skolestart med MOT er ment å gjøre skolestarten mer spennende for alle elever, overgangen
til ungdomsskolen varmere, samt synliggjøre at MOT handler om å ta vare på seg selv og
hverandre. Det ble delt ut MOT-plannere både på ungdomsskoler og i videregående skoler, det
ble arrangert ulike ”bli kjent”-aktiviteter og noen skoler fikk besøk av MOT-ambassadører og
tippeligaspillere.
MOT til å glede-dagen 23. november
23. november 2006 ble en ”varm” novemberdag! Ungdommer og MOT-informatører over
hele Norge gjorde nok en gang MOT til å glede-dagen til noe spesielt. Barnehagebesøk,
underholdning på aldershjem, konserter med lokale ungdomsband i fokus og besøk av
MOT-ambassadør m.m. – alt dette var med på å gjøre dagen til en annerledes
novemberdag. Felles for all aktivitet var ideen om å glede andre på en enkel måte!
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MOTs Landslag pr 31. desember 2006
Foto: Ludvig Killingberg
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Styret
• Gro Eide (styreleder)
• Rune Bratseth (nestleder)
• Dag Otto Lauritzen
• Grete I. Nykkelmo
• Johann O. Koss
• Atle Vårvik

Spiller nr. 1 – Staten
Staten er en av MOTs aller viktigste støttespillere. MOT har i 2006 mottatt
kr 3 400 000 i støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet.
Spiller nr. 2 – Samarbeidskommuner
Pr 31.12.2006 var det 111 Samarbeidskommuner med MOT. I løpet av året ble
det etablert et samarbeid med 14 nye kommuner, og vi avsluttet samarbeidet
med 4 kommuner.

Spiller nr. 5 – Samarbeidsskoler
Pr 31.12.2006 hadde MOT samarbeidsavtale med 60 skoler. Samarbeidsskoler
er videregående skoler samt noen få enkeltskoler som ikke er underlagt en kommuneavtale. Skolene strekker seg fra Longyearbyen skole på Svalbard i nord, til
Den norske skolen i Rojales, Spania, i sør. Tre fylkeskommuner hadde pr.
31.12.2006 satt MOT i sentrum av sitt forebyggende arbeid gjennom å subsidiere samarbeidet mellom den enkelte videregående skole og MOT.
Spiller nr 6 – Kapteinsgruppa
MOTs kapteinsgruppe var pr 31.12.2006 på 26 personer.
Spiller nr 7 – Aktive Medspillere
Pr 31.12.2006 var 321 lag og foreninger Aktive Medspillere med MOT.
Spiller nr. 8: – Playmakerne
Playmakerne består av ressurspersoner innen næringsliv og organisasjoner som
alle brenner for ungdom og for varmere og tryggere oppvekstmiljø. Gruppen fungerer som døråpnere for MOT. På denne måten støtter de Kapteinsgruppa i MOT
sitt arbeid.

Spiller nr 3 og 4 – Hovedsamarbeidspartnere og Samarbeidspartnere
MOT hadde pr 31.12.2006 3 Hovedsamarbeidspartnere og 7 Samarbeidspartnere. Som en del av samarbeidsavtalene har ca 1 500 ansatte hos MOTs
samarbeidspartnere deltatt på MOT-foredrag sammen med sine kolleger.
MOT har i tillegg bistått samarbeidspartnerne på ulike arrangementer, events og
seminarer.
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MOTs Landslag pr 31. desember 2006
Spiller nr. 9 – Ungdom Med MOT
Ungdom Med MOT består av Modige Forbilder og 789ere. Den som medelevene mener har mest
MOT i klassen blir kalt klassens Modige Forbilde. Disse kan velge å bli Ungdom Med MOT.
Det er i løpet av året skolert 262 nye 789ere. Dette er elever fra 9. trinnet i ungdomsskolen
som etter å ha gjennomført en todagers skolering er ute og besøker 7. trinnet på barneskolen i sitt nærområde. Vi har mottatt veldig gode tilbakemeldinger på MOT 789 fra
barneskoler, MOT-informatører, lærere og elever som deltar i prosjektet. Totalt er det nå
skolert 606 ungdommer som har besøkt barneskoler gjennom MOT 789. Ungdom
Med MOT skal være rollemodeller for andre på en slik måte at det blir lettere for
andre barn og unge å ta sine egne valg.
Spiller nr. 10 – MOT-ambassadører
70 ambassadører, 4 nye i 2006. Ambassadørlag: 6 tippeligalag herrer og 3 toppserielag kvinner i fotball, samt 3 damelag og 3 herrelag i eliteserien i håndball.
Ambassadørene og ambassadørlagene har vært i aksjon på flere av MOTs actiondager i 2006. Videre har MOT-ambassadører ved flere anledninger vært på TV og
snakket om MOT. Og som alltid var utvalgte ambassadører med i årets skolevideo,
kalender og informasjonsmateriale. Ambassadørene styrker MOTs budskap, og gjør
det tøft å ta egne valg og tøft å bry seg om andre!
Spiller nr. 11 – MOT-informatører
MOT-informatørene skaper resultater! De scorer mål på mål gjennom å styrke ungdommers
mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Pr. 31.12.2006 jobbet 517 informatører i
ungdomsskolen og den videregående skolen.
I tillegg har 63 MOTivatører besøkt lag og foreninger i programmet MOT i fritid. Mange tusen
ungdommer er så heldige å få møte disse fantastiske menneskene flere ganger i året.
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MOT virker!
Jente, 16 år

Jente, 16 år

”MOT har lært meg å tenke, tenke over ting. Tenke i lengre tid fremover. At ikke alt
som virker fristende i nuet – er det som lønner seg i det lange løp. MOT har lært
meg å sette pris på mine verdier – og ALDRI glemme de, uansett hvor hardt andre
prøver å ”grave” de ned og friste med andre ting. Man kommer ikke lengre med å
”grave” ned andre eller å være misunnelig. Det lønner seg aldri, og man føler seg
ikke noe bedre. Uansett, ikke innerst inne. I KNOW:)

”Kjære MOT. Takk for all hjelp. I åttende klasse hadde jeg det vanskelig. Jeg hadde
ikke så mange venner. Etter at MOT begynte å komme på besøk ble det annerledes.
De gjengene som var så sammensveiset åpnet seg og fikk andre venner. De siste 3
årene har jeg forandret meg, og jeg er glad for det! Jeg har blitt en god venn og det
betyr MYE for mange. MOT har fått meg til å forstå de viktige tingene i livet.”

MOT er det beste for ungdom, på alle måter. Takknemlig livet ut. Gjort min tid på
ungdomsskolen best. Bedre enn jeg noen gang kunne tenkt meg når jeg startet
som ei lita, spinkel og usikker (sjenert) jente i 8. klasse.
Takk for MOT og dens tid og budskap. Jeg har MOT, og jeg har MOT til å si at
jeg har MOT!”

Gutt, 16 år
”MOT-besøkene har vært lyspunkt for meg på ungdomsskolen. De har bevisstgjort
meg på hvordan jeg skal ta valgene mine, og på hvilken person jeg ønsker å være.
Hvert besøk har gitt meg nye ting å tenke på. Jeg har følt en enorm inspirasjon som
har gjort at jeg har forbedret meg på mange områder. I dag tør jeg mer og jeg føler
at MOT har gjort meg til et mer positivt og bevisst menneske.”
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MOT virker!
Leserinnlegg

Aldri opplevd bedre ungdom

”I de siste ukene er det sådd tvil om MOT som rusprogram i rapporten
Forebyggende innsatser i skolen.

”Ungdommen vi har er noe av den beste vi har hatt de 23 årene jeg har vært
lensmann. Det kan dokumenteres. Vi har en enestående ungdom. … Jeg er
fryktelig glad for at kommunen støtter MOT. … Vi har gode MOT-informatører.
Riktig person på rett plass er avgjørende.”
Lensmann Alf Sollid, Tingvoll, til Aura Avis januar 2007

Rapporten kan få store konsekvenser for MOT som organisasjon. I rapporten
heter det at ”MOT er et program med lav sannsynlighet for resultater”.
Rapporten har altså vurdert MOT som et ensidig rusforebyggende program i
skolen, men MOT jobber mer bredspektret enn det. Det blir derfor feil å evaluere MOT kun som et rusforebyggende tiltak. MOT har gjennom de ti årene de
har eksistert gjort utrolig mye for ungdom landet rundt, påvirket klassemiljøer
og oppfordret ungdom til å bli sterke individer som tar egne valg. Det er
merkelig hvordan forskerne bak denne rapporten sitter inne med den tro om
at alt kan måles i statistikk. Vi mener rett og slett at rapporten tar grundig feil,
og er misvisende. Vi har selv hatt MOT gjennom barne- og ungdomsskolen og
er overbevist om at MOT har en effekt på ungdom. Som nåværende videre-

Anbefaling fra Kronprins Haakon Magnus
”Det er mange muligheter for å få stanset nettmobbingen, og man må jobbe
gjennom mange kanaler. MOT er for eksempel en ideell organisasjon man kan
bruke i dette tilfellet.”
Kronprins Haakon Magnus til Adresseavisen, desember 2006

gåendeskoleelever er det enda lettere å evaluere vår tid med MOT på ungdomsskolen. Vi ser nå at det gode klassemiljøet vårt ikke kom av seg selv,
men at MOTs fokus på å respektere medelever og se verdien i hverandre
smittet over på både lærere og elever, og var en avgjørende faktor for vårt gode
klassemiljø. Ved å skape en arena hvor ungdom blir bevisstgjort og tør å være
seg selv, skaper man ungdom som tar egne valg. Dette kan vanskelig måles i
statistikk. Men hvis disse forskerne har tatt seg tid til å snakke med ungdommer som har vært med i MOT, vil de forstå at MOTs arbeid for et tryggere og
varmere oppvekstmiljø sørger for at ungdommer får et mer ansvarlig forhold
til rus.
Ringvirkningene av MOTs arbeid kan kalles rusforebyggende, men det er en
skandale hvis MOT mister økonomisk støtte fordi en gruppe forskere har
evaluert MOT kun som et rusforebyggende tiltak.”
Bård og Linn, tidligere MOT-elever

17

Brev fra Desmond Tutu etter MOTs etablering i Sør-Afrika våren 2006
The MOT Programme
Adolescence was never easy, how much more difficult today when
young people are faced with many pressures and temptations. They
are thrust into a fast moving world of consumerism and technology.
Many are unprepared and overcome by these challenges. I am
delighted that the Haugaland Videregaende Skole of Norway has
established a relationship with Cape Town College and is committed
to introducing the MOT programme that has proved so successful in
Norway, to South African schools.
I am delighted to support this initiative and encourage other schools
and institutions to become involved. Our young people need
encouragement, support and guidance to become the leaders of
tomorrow. The MOT programme can help them discover their
potential and to dare to reach for the stars.
I wish you well.
God bless you.
Desmond M Tutu Archbishop Emeritus”
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Styrets beretning 2006
Organisering
MOT er en ideell, landsdekkende, nonprofit, politisk og religiøst uavhengig stiftelse
med hovedkontor i Trondheim. MOTs visjon er å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø og organisasjonens grunntanke er å styrke menneskers mot til å ta vare på seg
selv og hverandre. MOTs kjerneverdier er mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.
Pr. 31.12.2006 var 42.900 ungdommer inne i MOTs programmer i ungdomsskolen
og videregående skole. MOT hadde 111 samarbeidskommuner og 60 samarbeidsskoler. Disse kommunene og skolene strekker seg fra Vadsø i nord til Farsund i sør.
MOT har også samarbeidsskoler på Svalbard, i Spania og i Sør-Afrika.
MOT hadde pr. 31.12.2006 549 frivillige, engasjerte personer involvert i virksomheten
i tillegg til 26 ansatte medarbeidere. De som generøst bidrar på frivillig basis til MOTs
virksomhet er lokale ressurser tilknyttet MOT gjennom samarbeidsavtaler som kommuner eller skoler har inngått.
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2006 var 24,99 mot 24,89 i 2005.
Året 2007 har lenge vært en milepæl for MOT mht målsettinger da organisasjonen
22. februar var 10 år. Dette har medført endringer i både ledelse og organisering av
MOT. Styret besluttet i november 2006 å gå fra todelt ledelse til én toppleder. Dette
resulterte i at MOTs ledelse med tre regionledere ble erstattet av én leder for Norge.
I tillegg ble kjernevirksomheten styrket ved at MOT for første gang nå får en rendyrket
leder for MOTs programmer og implementering samt en rendyrket faglig og teoristerk
leder for evaluering og dokumentasjon. Omorganiseringen har også medført at noen
av de ansatte har valgt å følge andre drømmer og dermed finne andre jobbutfordringer. Ingen av disse endringene vil påvirke kjernevirksomheten i MOT.
Det er etablert en strategi- og ledergruppe for å sikre bred og kontinuerlig utvikling
av MOT. Denne strategi- og ledergruppa består av:
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Leder, Atle Vårvik
Administrativ leder, Geir Nesset
Norgesleder, Helene Myhre
Kommunikasjonsleder, Vegard Hansen
Leder Program, Morten Laache
Leder Evaluering, Bjørg-Elin Moen
Leder Samarbeidspartnere, Fabian Giæver

Arbeidsmiljø og ytre miljø
MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i 2006 for å bedre
arbeidsmiljøet. Sykefraværet har i 2006 vært på 5,5 % mot 5 % i 2005. Det har i
2006 vært noen langtidssyke. MOTs verneombud har hatt en aktiv og engasjert rolle
med fokus på arbeidsmiljø og de ansatte i 2006.
MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 29 ansatte i 2006 er 14 kvinner. I tillegg er MOTs styreleder og
ett styremedlem kvinne. Det er ikke registrert spesielle skader eller ulykker på personer
eller materiell i løpet av året. Stiftelsen driver ikke produksjon som forårsaker forurensing av det ytre miljøet.

Resultat og balanse
MOT har i 2006 mottatt mindre tilskudd enn forventet fra stat, kommuner, skoler og
spesielt fra samarbeidspartnere, som har medført at noen planlagte og ønskede tiltak
ikke har blitt gjennomført. Allikevel har organisasjonen bestrebet seg på å holde kvaliteten på programmene og kjernevirksomheten.
Takket være meget effektiv drift og stort fokus på kostnadskutt viser resultatet for
2006 et lite økonomisk overskudd. MOT har ikke som målsetting å tjene penger,
men til enhver tid ha en forsvarlig bufferkapital som sikrer MOTs trygghet.

Styrets beretning 2006
Resultatregnskap:
MOT hadde et driftsoverskudd i 2006 på kr 46.380 mot et overskudd på
kr 1.547.483 året før. Årsoverskuddet ble på kr 74.700 mot et overskudd på
kr 1.559.042 i 2005.
Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2006 var på kr 17.556.879, en reduksjon på kr 962.434
fra året før.
Inntektene fra samarbeidspartnere ble redusert med kr 2,138 mill til kr 6,437 mill,
noe som utgjør 36,7 % av de totale inntektene.
Kommuner og skoler økte med kr 1,17 mill til kr 6,536 mill (37,2 %).
Statlige inntekter økte med 0,2 mill til 3,4 mill (19,4 %).
Salg av egne produkter ble redusert med kr 0,296 mill til kr 740.207 (4,2 % ).
Tilskudd fra andre (foredrag, gaver m.m.) utgjør kr 0,44 mill.
Kostnader:
Samlede driftskostnader utgjør kr 17,510 mill, en økning på kr 0,539 mill fra 2005.

Annen kortsiktig gjeld utgjør hovedsakelig opptjente ikke utbetalte feriepenger.
MOT har pr 31.12.06 ikke langsiktig gjeld.
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret og administrasjonen anser at denne forutsetningen er til stede.
På bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har
et forskerutvalg i 2006 publisert rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen”.
Formålet med rapporten er å gi en forskningsbasert vurdering av ulike programmer
og opplæringspakker som har som formål å være rusforebyggende, samt redusere
ulike atferdsproblemer i skolen. Rapporten konkluderer med at MOTs program har en
viss faglig basis, og det understrekes at vurderingen gjelder i forhold til MOT som et
rusforebyggende program i skolen. Det blir påpekt i rapporten at MOT ikke har god
nok dokumentasjon på effekten av arbeidet overfor målgruppen. Det arbeides nå
målrettet med utarbeidelse av dokumentasjon og endringer i MOTs programmer slik
at denne rapporten ikke får negativ påvirkning mht MOTs statlige tilskudd i fremtiden, men heller vil ha positiv betydning for å kunne motta faste og forutsigbare
tilskudd i årene fremover.

Varekostnadene har sunket med kr 0,628 mill til kr 2,806 mill.

Utover dette er det ikke inntruffet hendelser etter regnskapsårets utgang som har
betydning for bedømmelse av stiftelsen.

Lønnskostnadene har økt med kr 0,797 mill.

Stiftelsens grunnkapital på kr 200.000 står urørt. Likviditeten er tilfredsstillende.

Andre driftskostnader er kr 4,544 mill, en økning fra året før på kr 0,34 mill.

Den frivillige arbeidsinnsatsen som MOT-informatører, Aktive Medspillere,
samarbeidspartnere o.a. har gjort, tilsvarer en verdi på over 25 millioner kroner.

Disponering av resultatet:
Årets resultat, et overskudd på kr 74.700, foreslås disponert ved overføring til annen
egenkapital.
Balansen:
MOT har pr. 31.12.06 en egenkapital på kr 3,221 mill inkludert grunnkapitalen på
kr 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 58,4 %. Tilsvarende egenkapitalandel i 2005 var 54,1 %.

21

Styrets beretning 2006
MOTs visjon
Varmere og tryggere oppvekstmiljø.

MOTs grunntanke
Styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre.

MOTs kjerneverdier
Mot til å leve
Mot til å bry seg								
Mot til å si nei

Foto: Scanpix

•
•
•
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Styrets beretning 2006
FREMTIDSUTSIKTER

Tilbakemeldinger fra målgruppen og evalueringer i 2006 viser et stort behov for MOT
i fremtiden. I 2007 og fremover vil MOT derfor arbeide målrettet med å:
o

Forsterke ”Lokalsamfunn med MOT”

o

Styrke dokumentasjonen av MOTs pedagogiske plattform

o

Øke kunnskapen om MOT

o

Styrke ungdoms eierskap og positive opplevelse av MOT

o

Dokumentere og styrke MOTs implementeringssstrategi

o

Styrke ungdoms opplevelse av at ”MOT tar ungdom på alvor”

o

Gi ungdom varme, trygghet og utløse indre drømmer!

MOT vil fokusere på å styrke atferdsmålene ved å bidra til bevisste og trygge
mennesker som står for egne valg, skape miljø der egne valg og forskjeller mellom
mennesker aksepteres og hvor man gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle.

Trondheim, 21. mars 2007

Gro Eide

Rune Bratseth

Dag Otto Lauritzen

Grete I. Nykkelmo

Johann O. Koss

Atle Vårvik

styreleder

nestleder

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem
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Regnskap
RESULTATREGNSKAP

2006

2005

BALANSE pr. 3112

2006

2005

302 832

217 603

302 832

217 603

337 551

462 267

Kundefordringer

437 644

1 589 698

Andre fordringer

0

119 994

EIENDELER
DRIFTSINNTEKTER

NOTER

NOTER

Tilskudd

1, 8

16 816 672

17 483 134

Salgsinntekter

1, 8

740 207

1 036 179

17 556 879

18 519 313

SUM DRIFTSINNTEKTER

ANLEGGSMIDLER
Kontormaskiner, inventar og transportmidler

4

SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader

2, 8

2 805 910

3 434 163

Lønnskostnader

3, 8

10 085 859

9 289 206

Andre driftskostnader

3, 8

4 543 646

4 201 549

Avskrivninger

4, 8

75 084

46 912

Varelager

Forskuddsbet. kostnader

265 478

210 000

4 174 420

3 216 999

SUM OMLØPSMIDLER

5 215 093

5 598 958

SUM EIENDELER

5 517 925

5 816 561

Kasse, bank, postgiro
SUM DRIFTSKOSTNADER

17 510 499

DRIFTSRESULTAT

46 380

5

7

16 971 830

1 547 483

GJELD OG EGENKAPITAL
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER

8

28 320

11 559

28 320

11 559

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital

6

200 000

200 000

Annen egenkapital

6

3 020 898

2 946 198

3 220 898

3 146 198

Leverandørgjeld

129 690

399 902

Skyldig offentlige avgifter

565 077

673 668

Annen kortsiktig gjeld

1 602 260

1 596 793

SUM KORTSIKTIG GJELD

2 297 027

2 670 363

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 517 925

5 816 561

SUM EGENKAPITAL
ÅRSOVERSKUDD/-(UNDERSKUDD)

74 700

1 559 042

Disponering av årets resultat:
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Overført til/(fra) annen
egenkapital

74 700

1 559 042

Sum disponeringer og overføringer

74 700

1 559 042

KORTSIKTIG GJELD

Noter til regnskapet 2006
REGNSKAPSPRINSIPPER		
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg
til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs
middel.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet
ikke forventes å være forbigående.

Fordringer		
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 		
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.		
		
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til gjenanskaffelseskost.
Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.		
		
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts
midlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en
kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.		

fortsettelse NOTE 1 - INNTEKTER
Salgsinntekter

Salg av kalendere

2006

Tilskudd fra Staten
Barne- og likestillingsdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Overført midler til ungdomskampanje
fra SHDIR (*)

2005

3 400 000

3 200 000

250 000

250 000

2 800 000

3 300 000

350 000

-350 000
6 437 122

8 574 968

Kommune- og skoleavtaler

6 535 541

5 365 277

444 009

342 889

16 816 672

17 483 134

SUM

195 250

715 237

840 929

740 207

1 036 179

17 556 879

18 519 313

Geografisk fordeling:
Norge

NOTE 2 - VAREKOSTNADER
2006

2005

Trykkekostnader

914 138

923 844

Profileringsprodukter

636 204

788 608

Forskning/utvikling
SUM

0

92 872

1 255 568

1 278 839

0

350 000

2 805 910

3 434 163

(*) Periodisering i utdelingsår

Tilskudd fra samarbeidspartnere

Tilskudd fra andre

24 970

SUM

Fremmede tjenester

Tilskudd

2005

Salg av profileringsprodukter

MOTs Steinbru (*)

NOTE 1 - INNTEKTER

2006

Pr. virksomhetsområde:

(*) Av kr 3 300 000 i tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet i 2005, var kr 500 000 øremerket ungdomskampanje.
Kr 350 000 av disse ble overført til 2006.
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Noter til regnskapet 2006
NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER
Lønnskostnader

NOTE 5 - VARELAGER

2006

2005

Lønninger

8 600 756

7 882 204

Folketrygdavgift

1 183 809

1 117 964

270 072

266 834

31 222

22 204

10 085 859

9 289 206

29 ansatte
fordelt på
24,99 årsverk

29 ansatte
fordelt på
24,89 årsverk

Pensjon
Andre ytelser
SUM
Antall ansatte

Ledende personer
Daglig leder
Styret

Lønn

Annen
godtgjørelse

489 656

10 372

0

0

Revisor
Revisjonshonoraret for 2006 utgjør kr 57 000 inkl. mva.

2006

2005

Innkjøpte varer

337 551

462 267

SUM

337 551

462 267

NOTE 6 - EGENKAPITAL

Bokført egenkapital pr. 01.01.2006

Innskutt EK

Annen EK

Totalt EK

200 000

2 946 198

3 146 198

74 700

74 700

3 020 898

3 020 898

Årets resultat
Bokført egenkapital pr. 31.12.2006

200 000

NOTE 7 - EGENKAPITAL

Kr 343 261 er bundet bankinnskudd, skattetrekk.

NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost 0101

Transportmidler

Kontormaskiner

Inventar

Total

252 604

1 018 488

50 854

1 321 946

2005

0

160 313

0

Avgang kostpris

0

0

0

0

Tilskudd fra Staten

3 400 000

3 200 000

252 604

1 178 801

50 854

1 482 259

Andre offentlige tilskudd

6 535 541

4 111 555

Akkumulerte avskrivninger 0101

35 001

1 018 488

50 854

1 104 343

Tilskudd fra andre

6 881 131

10 171 579

Årets avskriving

35 004

40 080

0

75 084

0

0

0

0

70 005

1 058 568

50 854

1 179 427

Bokført verdi 0101

217 603

0

0

217 603

Bokført verdi 3112

182 599

120 233

0

302 832

Avgang avskriving
Akkumulerte avskrivninger 3112

Salgsinntekter
Sum anskaffelse av midler

Årets avskrivninger

35 004

40 080

0

Økonomisk levetid

5 år

4 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Avskrivningsplan

75 084

740 207

1 036 179

17 556 879

18 519 313

28 320

11 559

0

0

28 320

11 559

Brutto finansposter:
Renteinntekter
Finanskostnader
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2006
Anskaffelse av midler:

Tilgang kostpris
Anskaffelseskost 3112

160 313

NOTE 8 - AKTIVITETSREGNSKAP

Sum netto finansposter

Noter til regnskapet 2006
fortsettelse NOTE 8 - AKTIVITETSREGNSKAP

fortsettelse NOTE 8 - AKTIVITETSREGNSKAP
2006

2005

578 018

527 266

2006

2005

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader

9 055 620

8 260 504

2 325 371

1 868 330

Kostnader til prosjekter:

Kostnader ved anskaffelse av midler:
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
Reiser og møter

148 428

119 255

Reiser og møter

Kontorkostnader

17 219

16 966

Kontorkostnader

269 768

240 098

30 569

35 307

Porto og telefon

478 907

553 144

181 578

207 633

Trykkekostnader, honorarer

2 844 721

3 288 658

955 812

906 427

Avskrivninger, tap på fordringer

75 183

141 765

15 049 570

14 352 499

16 629 387

17 624 445

Aktivitetsresultat

74 700

1 559 042

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader

729 615

681 779

Overført til egenkapital

74 700

1 559 042

Reiser og møter

464 153

452 116

Kontorkostnader

110 356

340 152

Porto og telefon

32 292

43 618

163 446

165 990

5 255

29 249

1 505 117

1 712 904

15 124 270

15 911 541

Porto og telefon
Trykkekostnader, honorarer
Sum kostnader ved anskaffelse av midler

Sum kostnader til prosjekter
Brutto disponibelt
Kostnader til administrasjon:

Trykkekostnader, honorarer
Avskrivninger, tap på fordringer
Sum kostnader til administrasjon
Disponibelt til formål

Prosjektkostnadene er fordelt på følgende prosjekter:
MOT i ungdomsskolen, MOT i videregående skole, MOT i fritid, pilotprosjekter og
informasjons- og markedsaktiviteter.		
Aktivitetsregnskapet er satt opp i samsvar med retningslinjene fra Stiftelsen
Innsamlingskontrollen.

31. desember 2006
21. mars 2007

Gro Eide

Rune Bratseth

Dag Otto Lauritzen

Grete I. Nykkelmo

Johann O. Koss

Atle Vårvik

styreleder

nestleder

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem
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Foto: Lasse Berre
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Foto: Ludvig Killingberg

Revisjonsberetning for 2006
Til styret i MOT
Foretaksregisteret:
NO 976 389 387 MVA

Revisjonsberetning for 2006
Vi har revidert årsregnskapet for MOT for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd
på kr 74 700. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet.
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er
avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige
forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening.
Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet og 		
endringer i egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk i Norge
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 		
dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift
og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er
i samsvar med lov og forskrifter.
Vi har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at stiftelsens forvaltning og utdelinger ikke er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Trondheim, 21. mars 2007
ERNST & YOUNG AS

Helge G. Lorentzen

Jon Kr. Stokkan

Statsautorisert revisor

Statsautorisert revisor
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Budsjett 2007

Foto: Ludvig Killingberg

DRIFTSINNTEKTER
				
Tilskudd fra samarbeidspartnere
5 973 000
Tilskudd fra Staten
3 050 000
Tilskudd fra kommuner og skoler
7 315 000
Tilskudd fra andre
670 000
Salgsinntekter
500 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		17 508 000			
					
DRIFTSKOSTNADER					
Varekostnader		 2 861 000			
Lønnskostnader		 9 247 000			
Andre driftskostnader		 5 293 000			
Avskrivninger		
80 000			
SUM DRIFTSKOSTNADER		17 481 000			
DRIFTSRESULTAT		

27 000			

ÅRETS OVERSKUDD		

27 000		

						
KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2007:					
Det er ikke budsjettert med den betydelige verdien som MOTs lokale medarbeidere (bl.a. MOT-informatørene)
utgjør. Disse er spydspissene i MOTs kjernevirksomhet og besøker skoleklasser, holder foredrag og administrerer uten at MOT sentralt dekker lønn, administrasjonsutgifter m.m. Dette arbeidet gjøres frivillig, eller det inngår
i den lokale MOT-medarbeiderens arbeidstid der han eller hun til daglig er ansatt.
For 2007 vil MOTs tre overordnede programmer – ”MOT i ungdomsskolen”, ”MOT i videregående skole” og
”MOT i fritid” – ytterligere styrkes og rendyrkes. MOTs sentrale opplæring (skolering, etterutdanning, oppfølging
m.m.) vil fortsatt inngå i disse programmene.
I anledning at MOT er 10 år i 2007 vil den visuelle profilbyggingen styrkes.
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Foto: Ludvig Killingberg

MOT skaper varmere og tryggere oppvekstmiljø,
gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare
på seg selv og hverandre.

MOT vil ha
• mennesker som er bevisste og trygge
til å ta og stå for egne valg
• miljø der egne valg og forskjeller mellom 			
mennesker aksepteres
• miljø der menneskene gjør hverandre
verdifulle og betydningsfulle

Foto: Ludvig Killingberg

MOTs kjerneverdier er
• Mot til å leve
• Mot til å bry seg
• Mot til å si nei

Foto: Ludvig Killingberg
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M O T s H ov e d s a m a r b e i d s p a r t n e r e :

MOTs Samarbeidspar tnere:

Statlige bidragsytere:
Sosial- og helsedirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet

MOTs film- og fototeam:
Ludvig Killingberg, Medialab, Scanpix, Studio Lasse Berre

MOT-suppor tere:
Advokatfirmaet Selmer, Aune Forlag, Grytting, Harper Security Consulting, Scanpartner, Søral

Kongens gate 85
7012 Trondheim
Tlf.: 73 82 99 60 – Faks: 73 51 77 58
E-post: mot@mot.no – Internett: www.mot.no
Organisasjonsnr.: 976 937 244 MVA

MOT er medlem i
Pr 21.03.07

Forsidefoto: Lasse Berre

0012 MOT Årsrapport 2006 - Martin Design AS, 7380 Ålen -wmartin6@mac.com

Ark Bokhandel, Bauda-konsernet, Enova, Microsoft, Peppes Pizza, Rica Hell Hotel

