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«NÅr det blÅser som verst er det 
NoeN som søker ly og NoeN som 
bygger viNdmøller» 
2007 ble mot alle odds et av historiens beste år for MOT. Mot alle odds 
fordi vi i oktober 2006 fikk en kalddusj da en forskergruppe ga lav score 
på MOTs rusforebyggende arbeid i skolen. 

I begynnelsen av 2007 utførte vi en intern SWOT-analyse på MOT.  

En av de store styrkene i denne analysen var at «MOT når inn til ungdom 
og ungdom vil identifisere seg med MOT». Noen av svakhetene var at vi 
ikke var tydelige nok på hva MOT er, vi manglet evaluering med pre-/post-
design og kontrollgrupper, og i noen av MOTs samarbeidskommuner var 
MOT for dårlig forankret. 

Svakhetene har vi gjort noe med i 2007. Vi har tydeliggjort og spisset
MOT og begrepsapparatet. Vi er i gang med nytt og omfattende 
evalueringsopplegg og forankrer MOT lokalt bedre enn noensinne 
gjennom implementeringsmodellen «Lokalsamfunn med MOT» og 
MOT-eierskap blant lokale ledere i kommunene.

I dag kan MOT si at tiden etter rapporten har hevet MOT og at 2007 
har vært et viktig år med hensyn til utvikling, justering, tydeliggjøring 
og kvalitetssikring. Dette skyldes mye den gutsen MOTs Landslagsspillere 
har utvist. «Når det blåser som verst er det noen som søker ly og noen 
som bygger vindmøller», skrev en av MOTs Landslagsspillere i en hilsen 
til oss da det sto på som verst med overskrifter i media. Det har vært vårt 
mantra det siste halvannet året. De aller, aller fleste av MOTs flere tusen 
medarbeidere, samarbeidskommuner, samarbeidsskoler, samarbeids-
partnere, bidragsytere og MOTs sekundærmålgruppe (foreldre og lærere/
skoleledelse), har trykket MOT enda nærmere til sitt bryst etter denne 
rapporten. 

«Vi VET hva MOT betyr for våre elever!»

«Jeg er og blir MOT uansett hva rapportene konkluderer med!»

«Dette var en svært urettferdig konklusjon. MOT er den beste måten 
å skape bedre oppvekstmiljø på. For oss er trygghet og bevisstgjøring 
nøkkelfaktorene for suksess.»

MOT er til for ungdom. Det at ungdom i denne perioden skrev brev, 
meldinger, leserinnlegg m.m. og fortalte hvor viktig MOT har vært og er 
for dem, skapte trygghet for oss. Troen på egne krefter ble også styrket 
da vi hørte om gruppen på nesten tusen ungdommer som hadde signert 
på underskriftskampanje til støtte for MOT. Denne ble sendt til Sosial- og 
helsedirektoratet.

MOT var 10 år i 2007 og i denne årsrapporten kan du lese om at MOTs 
jubileumsår går inn i historien som et av MOTs sterkeste år. Det skyldes et 
utrolig lagarbeid av mange tusen mennesker med stort eierskap til MOT.

Tusen takk, ungdommer! Tusen takk, alle MOTs Landslagsspillere,  
støttespillere, foreldre, skoleledere, lærere og alle dere andre med  
eierskap til MOT!

dette er mot
mot er eN ideell orgaNisasjoN  
som bevisstgjør uNgdom til Å ta  
valg som gjør at de mestrer livet

mot driver holdNiNgsskapeNde  
arbeid i skoler og pÅ fritidsareNaer

mots visjoN
varmere og tryggere oppvekstmiljø

Foto Forside, s.4, s.12, s.16/17: Ludvig Killingberg • s.6, s.14, s.22: MOT • s.30: Scanpix
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mots virksomhet i 2007 har hatt stort fokus på kvalitetssikring, 
utvikling og tydeliggjøring, fremfor vekst og økt aktivitet. 

MOT har tydeliggjort og justert sitt hovedfokus

• Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

• Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre

• Varmere og tryggere oppvekstmiljø

MOT har tydeliggjort sine målgrupper

• Primærmålgruppen er ungdom i alderen 12 – 20 år

• Sekundærmålgruppen er foreldre og lærere

MOT har tydeliggjort hvem 
som er MOTs medarbeidere

• Kapteiner/ansatte

• Informatører

• MOTivatører

• Lokale ledere (lokal MOT-leder,  
 lokal administrator og lokale kontaktpersoner)

• Ungdom Med MOT

• Skolerte playmakere og ambassadører, 
 lokale og sentrale

MOTs ledestjerne er tydeliggjort i 2007
MOTs ledestjerne består av fem punkter:

1. MOTs interne drømmemål

2. MOTs visjon

3. MOTs grunntanke

4. MOTs grunnantagelser

5. MOTs grunnverdier

overordNet tydelig- 
gjøriNg og utvikliNg

uNgdom
mot har i 2007 tydeliggjort sitt målbilde:
hjelpe ungdom til å bli robuste, ta bevisste valg og tro 
på egne krefter. vi skal også bidra til ungdomsmiljø 
der forskjeller aksepteres, og der ungdommene gjør 
hverandre verdifulle og betydningsfulle.

Pr 31.12.2007 hadde MOT 115 samarbeidskommuner, samt 
samarbeidsavtale med 48 videregående skoler og 8 ungdomsskoler.

MOT i ungdomsskolen, videregående skole og på fritidsarenaen
Ved overgangen fra 2007 til 2008 hadde MOTs program i ungdoms-
skolen og videregående skole nådd ut til hele 48.100 elever. Disse var  
fordelt på ca. 240 ungdomsskoler (35.100 elever) og 48 videregående 
skoler (13.000 elever) fra Svalbard og Vadsø i nord til Farsund i sør, 
samt elevene ved 2 norske skoler i Spania. 

MOT-informatørene hadde anslagsvis 204.000 elevtreff i ungdoms-
skolen og ca 40.200 elevtreff på videregående skole i 2007 gjennom 
de ordinære skolebesøkene som er en del av programmet. Ut over dette 
treffer MOT-informatørene ungdom også i mange andre sammenhenger 
i forbindelse med lokale frivillige arrangement som f.eks. MOT-netter, 
konserter, konkurranser og MOT til å glede-dagen.

I tillegg møter ca 20.000 ungdommer MOT på fritidsarenaen gjennom 
programmet MOT i fritid.

Ungdom Med MOT
789 og Ungdom Med MOT-konseptet har i 2007 blitt grundig gjennomgått, 
kvalitetssikret og videreutviklet. 789-skoleringen er nå erstattet med det  
vi har valgt å kalle Ungdom Med MOT-skolering. Det er utarbeidet egen 
plan, sjekkliste og manus for hvordan denne skoleringen skal gjennom-
føres. Hovedfokuset er dreid over fra barneskolebesøkene (MOT 789) til 
rollen den enkelte ungdom har som et forbilde for de andre i hverdagen 
(Ungdom Med MOT). Tidligere kunne 789-ungdommene velge om de 
ønsket å bli en Ungdom Med MOT i tillegg til å være 789’er. Nå velger
ungdommene å bli en Ungdom Med MOT gjennom å delta på skoleringen, 
hvoretter det å bli 789’er er en av rollene de kan velge seg som Ungdom Med MOT.

MOTs effekt på ungdom
I desember 2007 ble det over hele landet gjort en undersøkelse blant 
10.klassinger som har MOTs program. Det var MOT selv som tok initiativ til 
og gjennomførte undersøkelsen. Ca 1.600 elever deltok. Elevene vurderte 
MOT på forskjellige områder på en skala fra 1 til 7.

    

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor 1.629 5,92

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet 1.621 5,44

MOT er ærlig, ekte og til å stole på 1.624 6,00

MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger 1.623 6,04

MOT har gjort meg flinkere til å bry meg om andre 1.614 5,07

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres 1.6 1 5  5,37

MOT har gjort det lettere for meg å si nei 1.6 1 7  4,79

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg 1.620 4,96

Tilbakemeldinger fra ungdom
Flere tusen ungdommer skrev brev til MOT i 2007. Selv om dette  
er ungdoms subjektive uttalelser er dette en del av MOTs resultater.
I tillegg får MOT indirekte tilbakemeldinger på MOTs effekt. Et eksempel 
er ei 15 år gammel jentes besvarelse på norsktentamen, som MOT fikk 
oversendt fra læreren. Oppgaven på denne tentamen var «Ung i dag». 
Her er et utdrag fra besvarelsen:

«Det å være ung i dag er en stor opplevelse. Det er egentlig ganske artig, 
men kan også være ganske vanskelig i noen situasjoner. Vi har det som 
heter MOT, som kan hjelpe ungdommer igjennom denne tiden. Mange er 
glad i MOT og vet hva dette handler om. Andre vet ikke hva dette handler om. 
For meg betyr MOT noe spesielt. Når jeg er med i MOT, og treffer andre 
mennesker fra MOT blir jeg glad.

tydeliggjøriNg og utvikliNg  
av mots fokusomrÅder

Antall 
svar     

Gj.snittlig 
score    Påstand
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Grunnen til det er fordi jeg liker MOT og føler meg trygg. MOT kan hjelpe 
meg til å bli en bedre person, bedre lytter og bedre til å ta vare på andre 
rundt meg, ikke bare de jeg er glad i, men alle. Alle fortjener å bli tatt vare 
på. Alle betyr noe viktig i verden, alle har en betydning. Det er bare ikke 
alle som vet det. MOT har gitt meg mange tanker. Jeg vil se situasjoner på 
andre måter enn det jeg har gjort før. Jeg vil bry meg mer om andre enn 
det jeg har gjort før.

Alle er forskjellige, ingen kan være lik og hvem er egentlig normal?  
Alle har to forskjellige sider av seg. Den ene er den negative siden, den 
siden alle ikke liker. Den andre siden er den positive siden, den siden alle 
liker. Kanskje er den ene siden lengre enn den andre, og motsatt. Uansett 
hvilken side som er lengre enn den andre, er personen like mye verd. Alle 
mennesker er like mye verd. Det er dette jeg har brukt utrolig lang tid på 
å forstå…

Dette har jeg lært i MOT: Jeg har lært at de feilene jeg gjør er de feilene 
jeg lærer av. Om jeg står i et veiskille og ikke vet hvilket valg jeg skal ta, 
skal jeg kun høre på meg selv å velge det valget jeg syns er viktigst for 
meg og det jeg selv vil. Jeg vet selv at det er utrolig vanskelig å stå i det 
veiskille å lytte til seg selv. Jeg har selv opplevd og fått den grusomme 
magefølelsen av at jeg har gjort noe galt. Denne magefølelsen er ikke 
en god følelse å ha. Man merker vel først etterpå hvor mye man angrer 
på det valget man tok, som man ikke egentlig ikke ville ta. Alle drømmer 
og alle har en drøm inni seg. Vi bare vet ikke helt hva det er vi drømmer 
om. Det er viktig for barn og ungdommer å drømme. Jeg drømmer selv. 
Det er bare ikke alltid jeg vil dele min drømmer med andre. Jeg vet ikke 
hvorfor det er sånn. Jeg vet bare innerst inne at jeg har en utrolig drøm 
som jeg vil oppnå.»

orgaNisasjoNskultur
mot har i 2007 tydeliggjort sitt målbilde:  
mot har rause, interesserte, målbevisste, oppriktige, 
mulighetsfokuserte og ungdommelige medarbeidere, 
som skaper prestasjoner, glede og eierskap.

MOTs ansatte hadde i juni 2007 en fem dagers strategi- og videre- 
utviklingssamling der mye av MOTs tydeliggjøring og justeringer  
ble vedtatt. 

På denne samlingen ble også en egen medarbeiderhåndbok utarbeidet, 
som bl.a. omfatter retningslinjer for MOTs organisasjonskultur. 

MOTs organisasjonskultur skal preges av mennesker som er gode på å 
nå inn til ungdom, som har ”ledestjerne-fokus” og som skaper gode og 
MOTske prestasjoner. MOT skal ha medarbeidere med stor forskjellighet 
og kompetanse. For å håndtere ulikhet trengs det en felles likhet. Denne 
likheten er viktig for å skape MOTs enhetlige organisasjonskultur. MOT 
har derfor i 2007 utviklet 12 postulater som er retningsgivende for MOTs 
medarbeidere.

I 2007 forsterket MOT også tydeliggjøring og konkretisering av mål, 
målstyring og resultatoppfølging blant MOTs ansatte.

En av suksessfaktorene i MOTs organisasjonskultur har alltid vært  
«energistasjoner». Mennesker trenger energi og spesielt MOTs med- 
arbeidere som på mange måter selv er «leverandører av energi». MOTs 
energi-stasjoner er møtesteder og samlinger for MOTs ansatte, informa-
tører og andre medarbeidere, partnere og bidragsytere. Det handler om 
opplæring, inspirasjon, måling/rapportering, deling av beste praksis, gleder, 
informasjon, opplevelser og magiske øyeblikk. To store «energistasjoner»  
i 2007 har vært MOTs jubileumsshow og MOT-skolen.

MOT-skolen
MOT-skolen er en intern opplæring av MOT-medarbeidere. 21 ansatte har 
deltatt på MOT-skolen høsten 2007. MOT-skolen har i 2007 vært delt inn 
i fire moduler:

1. MOTs identitet og helhetsbygging: 
 To samlinger á to dager for en gruppe på 6 ansatte

2. Gruppecoaching MOTs organisasjonskultur:  
 To samlinger á 4 timer for en gruppe på 9 ansatte

3. Utviklingssamtaler: 
 9 x 90 min. individuelle samtaler fordelt på 6 ansatte

4. Lederutvikling: 
 To samlinger á 10 timer for en gruppe på 6 ansatte

Jubileumsshow
Et av høydepunktene i 2007 var feiringen av 10 år med MOT.  
Dette ble markert med et stort jubileumsshow på Rica Hell Hotel,  
Stjørdal, 31. august.

Ca. 600 ungdommer, informatører, ambassadører, styremedlemmer, 
ansatte og andre var til stede for å hylle hverandre for god innsats. 
Etter spennende foredrag på dagen, ble publikum underholdt til langt 
ut på natten. På scenen showet talentfulle Ungdom Med MOT sammen 
med flere av MOTs ambassadører. Mellom slagene ble det delt ut heders-
priser til bl.a. tidenes MOT-informatør, som ble Olav Gjøvik fra Tingvoll, og 
tidenes MOT-ambassadør, som ble Kjetil André Aamodt.
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Spiller nr 1: Staten
Hovedtilskuddet fra staten i 2007 kom fra: 
Sosial- og helsedirektoratet: kr 2.000.000
Barne- og likestillingsdepartementet: kr 250.000
Kultur- og kirkedepartementet: kr 50.000

Spiller nr 2: Samarbeidskommuner
Pr 31.12.07 hadde MOT 115 Samarbeidskommuner. 
Det ble i løpet av 2007 etablert 7 nye Samarbeids- 
kommuner og 3 samarbeidsavtaler ble avsluttet.

Spiller nr 3: Hovedsamarbeidspartnere
Pr 31.12.07 hadde MOT 3 Hovedsamarbeidspartnere. 
Storebrand, Narvesen og 7-Eleven.

Spiller nr 4: Samarbeidspartnere
Pr 31.12.07 hadde MOT 6 Samarbeidspartnere.

Spiller nr 5: Samarbeidsskoler
Pr 31.12.07 hadde MOT samarbeidsavtaler med 48 videregående  
skoler og 8 ungdomsskoler. Det ble inngått 14 nye avtaler med  
samarbeidsskoler (13 vgs og 1 us), og 8 (5 vgs og 3 us) avsluttet  
sitt samarbeid med MOT i løpet av 2007.

Spiller nr 6: Kapteinsgruppa
Pr 31.12.07 var MOTs Kapteinsgruppe på 24 personer 
fordelt på 22,9 årsverk. MOTs kapteiner er MOTs ansatte.

Spiller nr 7: Aktive Medspillere
Pr 31.12.07 hadde MOT totalt 336 Aktive Medspillere, 
herunder 33 Aktive Medspillere innen eliteidrett. 
Vi hadde en tilvekst på totalt 15 lag og foreninger i 2007. 

Spiller nr 8: Playmakerne
Pr 31.12.07 hadde MOT 12 Playmakere. Playmakerne består av 
ressurspersoner innen næringsliv og organisasjoner som alle 
brenner for ungdom og varmere og tryggere oppvekstmiljø. 
Gruppen fungerer som døråpnere for MOT. På denne måten 
støtter de Kapteinsgruppa i MOT sitt arbeid.

Spiller nr 9: Ungdom Med MOT
Pr 31.12.07 hadde MOT 700 Ungdom Med MOT (UMM) og det ble i løpet 
av året skolert 299 nye UMM. UMM er ungdom som har deltatt på UMM-
skolering eller som har fått tilbud om å bli UMM etter å ha blitt kåret som 
klassens modige forbilde. 

Spiller nr 10: MOT-ambassadører
Pr 31.12.07 hadde MOT 70 ambassadører, hvorav 53 toppidrettsutøvere 
og 17 nasjonale artister. Ambassadørene har stilt opp ved flere av MOTs 
actiondager i 2007, og også profilert MOT i media, både på TV, nettsider 
og trykte medier. Som alltid har de vært med i MOTs skolevideo, kalender 
og informasjonsmateriale. Ambassadørene er med på å styrke MOTs bud-
skap, og gjør det tøft å ta egne valg og bry seg om andre!

Spiller nr 11: MOT-informatører
Pr 31.12.07 hadde MOT 566 skolerte MOT-informatører i virksomhet rundt 
omkring i landet. Det ble rekruttert og skolert 141 nye MOT-informatører 
i løpet av 2007. MOT-informatørene er våre målscorere og det er i møtet 
mellom informatør og ungdom at de magiske øyeblikkene oppstår. Det er i 
disse møtene ungdommen bevisstgjøres til å ta de rette valgene for bedre 
å mestre livet, samt få styrket motet slik at de bedre kan ta vare på seg 
selv og hverandre.

Hele 123 MOTivatører har besøkt lag og foreninger i programmet  
MOT i fritid i løpet av 2007. Dette er nesten en fordobling fra 2006.

På tribunen: Heia-gjengen
Pr 31.12.07 hadde MOT 6 MOT-supportere og 162 MOT-tilhengere.  
En MOT-supporter er bedrifter som ønsker å bidra til MOTs arbeid  
gjennom et mindre økonomisk bidrag. En MOT-tilhenger er enkelt- 
personer som ønsker å bidra.

 Anslått verdi på den frivillige innsatsen som gjøres for MOT blant  
 spilerne på MOTs Landslag var i 2007 på over 70 millioner kroner.

MOTs Landslag
MOTs Landslag er et viktig element i MOTs organisasjonsultur. 
MOTs Landslag kan defineres som en enhetlig kultur og et nettverk 
med stor kompetanse og mange ulike personer/institusjoner/
roller. MOTs Landslag går mot et felles mål og hver enkelt kan 
se sin rolle i helheten og har en opplevelse av å være en del av 
noe stort.

Styret
• Rune Bratseth (styreleder)

• Grete I. Nykkelmo (nestleder)

• Johann O. Koss

• Dag Otto Lauritzen

• Roger Granheim

• Atle Vårvik

 Gro Eide gikk av som styreleder og ut av styret i 2007.  
 Nytt styremedlem i 2007 ble Roger Granheim.
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Den knytningen MOTs forbedrete teoretiske modeller har til programmets 
aktiviteter ble tydelig synliggjort i 2007, og MOTs teoretiske grunnlag er 
gjort godt kjent blant de ansatte.

MOT-filosofien
Alle MOTs programmer gjennomføres med MOT-filosofien i bunn.  
MOT-filosofien ble tydeliggjort i 2007. «MOT-pedagogikken» som  
begrep ble fjernet og erstattet med «MOT-filosofien» og «MOTs  
teoretiske grunnlag».

MOT-filosofien er poenget med MOT og en del av MOTs ledestjerne.  
MOT-filosofien består av 3 x 3 punkter (G’er):

MOTS GRUNNTANke:

• Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

• Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre

• Drive holdningsskapende arbeid med fokus på verdier,  
 valg og tro på egne krefter

MOTS GRUNNANTAGeLSeR:

• Mot er den viktigste egenskapen et menneske har

• Mennesket er skjørt og sårbart – og er et produkt 
 av sin oppvekst og sine omgivelser

• Mennesket er robust og MOTstandsdyktig – og kan 
 bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid

MOTS GRUNNveRDIeR:

• Mot til å leve

• Mot til å bry seg 

• Mot til å si nei

Lokalsamfunn med MOT
Det er en nødvendighet med en tydelig og godt gjennomarbeidet 
implementeringsstrategi for å oppnå gode effekter av holdnings-
skapende arbeid. I utviklingsarbeidet i 2007 har MOT videreutviklet 
sin implementeringsstrategi. Dette arbeidet er gjort for å synliggjøre 
hvordan MOT jobber med å utvikle eierskap i MOTs samarbeidskommuner

Våren 2007 ble det gjennomført en SWOT-analyse av modellen blant 
MOTs medarbeidere. Resultatet av analysen ble brukt som utgangspunkt 
for å utarbeide en helhetlig modell og implementeringsstrategi kalt  
Lokalsamfunn med MOT.

Høsten 2007 reiste representanter fra MOT på informasjonsturné til  
17 utvalgte samarbeidskommuner, som MOT ønsket å ha som piloter  
for å kvalitetssikre det endelige produktet.

Lokalsamfunn med MOT er en implementeringsmodell, som benyttes av 
en MOT-kommune som ser MOT i en helhetlig sammenheng. Modellen skal 
tydeliggjøre lokale nettverk og systematiseringen og strukturen rundt 
grupper som forholder seg til hverandre i nærmiljøet. Den skal synliggjøre 
enda større forankring på lederplan i kommune og skole, og virke forplik-
tende på ledere til bl.a. å gjennomføre tiltak som er besluttet.

Formålet med Lokalsamfunn med MOT er at det skal være et viktig  
virkemiddel for å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å:

• styrke samarbeidet og skape større forankring, forpliktelse og  

 eierskap i alle ledd, fra ungdom til ledernivå i kommune, skole og fritid

• gi ungdom en viktigere rolle og innflytelse på det lokale 
 oppvekst- og ungdomsarbeidet

• skape en bedre og mer selvstendig organisering av MOT lokalt

• mobilisere flere motiverte lokale ressurser som vil bidra 
 til varmere og tryggere oppvekstmiljø

• benytte seg av MOTs programmer, inkludert Ungdom med MOT

MOTs 17 pilotkommuner som gjennomfører Lokalsamfunn med MOT  
skal evalueres årlig frem til våren 2010. Fra 1. januar 2009 er det mulig  
for andre kommuner å bli Lokalsamfunn med MOT. Fra september 2010 
utøves MOTs programmer kun hvor implementeringsmodellen Lokal-
samfunn med MOT er iverksatt.

ekstern forskning på atferd
I 2007 ble prosessen med å forsterke evaluering og forskning med før- og 
etterundersøkelser og kontroll- eller sammenlikningsgrupper igangsatt. 
En egen stilling for evaluering, dokumentasjon og faglig videreutvikling 
ble opprettet, og arbeidet er kommet godt i gang. Prosjektbeskrivelse 
for forskning i 2008 – 2011 er ferdigstilt for å dokumentere effekten av 
MOTs arbeid. Søknad om midler for en 3-årig evaluering av MOT er sendt 
til Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektet ble lagt ut på anbud for å sikre 
objektiviteten av evalueringen.

mots produktutvikliNg
– programmer, opplæriNg, teori, filosofi m.m.

mot har i 2007 tydeliggjort sitt målbilde:
mot-filosofien formidles gjennom at vi forsterker mots 
programmer i ungdomsskolen, videregående skole og 
fritidsarenaene, parallelt med at vi finner nye arenaer 
og metoder for å bevisstgjøre ungdom.

MOT har tydeliggjort hva som er MOTs programmer  
og arenaer og de var pr 31.12.07 definert som: 

• MOT i ungdomsskolen, alle årstrinn

• MOT i videregående skole, alle årstrinn

• MOT i fritid

• MOT Live

MOT i ungdomsskolen og MOT i videregående skole
I 2007 ble MOTs programmer og manus i MOT i ungdomsskolen  
og MOT i videregående skole forsterket og videreutviklet. 

Manusene ble bygd om og de viktigste endringene er:

• MOTs teorigrunnlag synliggjort i manusene

• Eget skriv til kontaktlærer etter hvert skolebesøk med tema, 
 mål, innhold og forslag til oppfølging mellom skolebesøkene

• Tydeliggjøring og tips til gjennomføringen av besøkene  
 og de ulike øvelsene

• Utvidelse og forsterkning av Ungdom Med MOT  
 i forbindelse med MOT i ungdomsskolen

MOT i fritid
MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant barn og voksne  
på deres fritidsarena. I 2007 ble MOT i fritid vesentlig endret og omhandler 
både den organiserte og den uorganiserte fritiden til ungdommene. 

Den viktigste endringen er at MOT gjennomfører lokale skoleringer for tre-
nere, ledere og andre ressurspersoner som befinner seg på ungdommenes  
fritidsarena. MOT i fritid skal være med på å forsterke det gode arbeidet 
som gjøres i de ulike MOT-kommunene og vil være et viktig element i  
Lokalsamfunn med MOT. 

MOTs opplæring
Det er gjennomført 4 tredagers skoleringssamlinger for til sammen 141 
MOT-informatører, fordelt på 94 i ungdomsskolen og 47 i videregående 
skole. I november hadde vi de første MOT-administratorene i Lokalsam-
funn med MOT på skoleringssamling.

Det er gjennomført 4 MOTivatørsamlinger i forbindelse med MOT i fritid. 
Til sammen er det utdannet 60 nye MOTivatører.

Det ble gjennomført 13 distriktssamlinger i 2007. I august gjennomførte vi 
tidenes største etterutdanningssamling hvor 281 MOT-informatører deltok. 

Det er gjennomført én skoleringssamling og én oppfølgingssamling for 
våre MOT Live-vakter.

MOTs teoretiske grunnlag
I løpet av 2007 har MOT gjort store forbedringer på det teoretiske 
grunnlaget. Disse endringene er gjort etter en gjennomgang av relevant 
litteratur på holdningsskapende og forebyggende arbeid, og forskning på 
forebyggende arbeid som viser til ulike perspektiv for å utforme effektive 
tiltak og program.

MOT bygger på tre teorier for å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som  
gjør at de mestrer livet og for å styrke ungdoms mot til å ta vare på  
seg selv og andre: 

• Økologisk teori

• Sosial læringsteori 

• Self-efficacy

MOT har i dag 32 operative MOT Live-vakter som kommuniserer med ung-
dom fire dager i uken mellom kl. 16 og 22. Fra 3. september og frem til jul 
hadde vi ca 7.200 samtaler med ungdom. Samtalene i MOT Live er ment 
å være positivt vinklet og ut fra antall samtaler og de tilbakemeldingene 
vi har fått fra MOT Live-vaktene siden oppstarten er dette en tjeneste det 
tydeligvis er behov for.

MOT Live
MOT Live er et nytt program hvor MOT i samarbeid med  
Microsoft har opprettet en tjeneste hvor MOT kommuniserer 
med ungdom på Windows Live Messenger. MOT Live startet 
opp som en pilot 3. september 2007 og etter en evaluering 
i november 2007 har vi valgt å videreføre dette programmet 
i 2008.

G1

G2
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visuell profilbyggiNg
mot har i 2007 tydeliggjort sitt målbilde:  
vi skal forsterke toppfotballen som nasjonal arena for 
synliggjøring av mot-logo, og i tillegg finne nye nasjonale 
arenaer for synliggjøring av mot-logo. 
Som en del av tydeliggjøringen ble det også laget en ny «elevator story»,
kort beskrivelse, av MOT: «MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør 
at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på 
fritidsarenaer.»

2007 ble et historisk år for MOTs profilbygging. Dette året fornyet vi  
vårt visuelle uttrykk og resultatet ble en enda mer ungdommelig profil.  
Vi fikk en ny og friskere nettside som har blitt veldig populær, og ny,  
actionfylt reklamefilm. Det ble også et historisk bra medieår med 
nærmere 90 millioner lesere i trykte medier, og flere TV-saker enn 
noen gang. 

MOT var mer synlig enn noen gang ved Norway Cup, skolestart og MOT 
til å glede-dagen. I 43 samarbeidskommuner og ved 23 samarbeidsskoler 
gjennomførte ungdom aktivitet for å skape enkel glede med enkle midler 
på MOT til å glede-dagen. Dessuten var det stor aktivitet hos flere av MOTs 
samarbeidspartnere i næringslivet og vi fikk mediadekning både på TV og 
i nasjonal presse, i tillegg til gode oppslag i lokal presse.

Som en markering av 10-årsjubileet ble det til 17. mai sendt ut ca 3.000  
hettegensere til ungdom i hele landet. De fleste gikk med denne i 17. mai-
toget. Denne markeringen fikk god dekning i lokalmedia.

MOT var nok en gang veldig synlig i Tippeligaen. Flertallet (8) av klubbene 
samarbeidet med MOT og profilerte logoen. Dette i et år der lagene ble  
ekstra mye eksponert i media grunnet TV2s milliardavtale med Tippeligaen. 
I tillegg til Tippeligaen var MOT veldig synlig i Toppserien for kvinner (4 lag),  
i Adeccoligaen (2 lag) og blant elitelagene i håndball (2 damelag og  
2 herrelag). TV- og ungdomskanalen The Voice og MOT har i 2007 hatt  
et flott samarbeid som har gjort at MOT når ut til enda flere i målgruppen  
og stimulert til enda flere ungdomsaktiviteter. Som et ledd i kampanjen 
«Dropp mobbing» på The Voice, der kjente artister sa sin mening om 
mobbing og viktigheten av å bry seg om andre, ble alle ungdommer i 
Norge invitert til å delta i en konkurranse: Skriv til The Voice om hvordan 
du bekjemper mobbing på din skole! Responsen var enorm med hele 1.100 
innsendte bidrag. Ungdom over hele Norge beskrev hvordan de i hver-
dagen viser mot til å bry seg om andre. Vinneren ble til slutt Sandsli videre-
gående skole utenfor Bergen, som dermed fikk drømmekonsert med MOT 
med flere kjente artister. Med dette samarbeidet bidrar The Voice til at 
MOT er et skritt nærmere å bli «verdens beste organisasjon i å nå inn til 
ungdom» og gjør det mulig for MOT i enda større grad å skape varmere 
og tryggere ungdomsmiljø.

Gjennom hele 2007 gjorde markedsanalysefirmaet Synovate målinger på 
folks kjennskap til MOT. Undersøkelsene viser at 62 % av de spurte kjenner 
til MOT. I aldersgruppen 15 – 25 år er det 72 % som kjenner til MOT.

MOT har blitt profilert av fotball- og håndballag, andre Aktive Medspillere, 
toppidrettsutøvere, artister, samarbeidspartnere, media o.a. til en anslått 
markedsverdi på godt over 50 millioner kroner i 2007.

MOT har i 2007 tydeliggjort kostnader og tidsbruk

• MOT har i 2007 jobbet med å få en enklere og mer oversiktlig prismodell.  
 Alle nye og reforhandlede avtaler har nå pris som baserer seg på  
 aktiviteten hos den aktuelle avtaleparten. Dette er gjort ved at det  
 settes en fast årlig pris for hver aktive MOT-informatør som skal 
 dekke utdanning og videreutdanning.

• MOT har også tydeliggjort hvilke andre kostnader en avtalepartner  
 må kalkulere med i forhold til å benytte ansatte som MOT-informatører. 

• MOTs program i ungdomsskolen baserer seg på 15 besøk 
 (23 klokketimer) fordelt over alle 3 skoleår. I tillegg kommer lærer-
 foredrag, planleggingsmøter og møter med foreldrene og FAU.

• På videregående skole er det 3 MOT-besøk pr år og hvert besøk 
 er på 90 minutter.

MOT har i 2007 tydeliggjort sine arbeidsmåter og aktiviteter

• Stort fokus på å rekruttere riktig og egnet lokalt nøkkelpersonell,  
 som skal arbeide som MOT-informatører og drive holdningsskapende  
 arbeid i ungdomsskolen og videregående skole med fokus på verdier,  
 valg og tro på egne krefter.

• Opplæringsprosessen for en MOT-informatør består av en tredagers  
 opplæringssamling, en dags sertifiseringssamling, to årlige etter- 
 utdanningssamlinger og kontinuerlig oppfølging.

• MOT-informatørene er fra forskjellige yrkesgrupper, men den 
 dominerende gruppen er lærere. Det er forskjellig praksis blant  
 skoler – noen bruker lærere på egne skoler som MOT-informatører,  
 noen vil helst ha eksterne MOT-informatører, og noen har begge deler.

• Opplæringsprosessen for nøkkelpersonell som skal arbeide med MOT  
 i fritid (MOTivatører) og MOT Live (MOT Live-vakter) er noe mindre  
 omfattende enn for MOT-informatørene.

• Utvalgte elever i 9. klasse på ungdomsskolen går gjennom en  
 rekrutteringsprosess og opplæring og blir Ungdom Med MOT (UMM).  
 Som UMM kan de velge å bli 789’ere. Disse besøker grupper på 7. trinn  
 på barneskolen 3 ganger i løpet av skoleåret. Fokus settes på godt  
 klassemiljø og klargjøring av forventninger til ungdomsskolen.

• Krav om engasjement fra skolens og kommunens side for å inngå  
 kontrakt. Mye av virksomheten er basert på samlinger, interaktive  
 foredrag og skolebesøk der MOTs nøkkelpersonell foreleser og  
 samtaler med de tilstedeværende.



effektiv drift
mot har i 2007 tydeliggjort sitt målbilde:
mot skal alltid ha en optimal bruk av ressurser. 

MOT som ideell organisasjon har hele tiden fokus på hvordan midlene 
benyttes. Vårt mål er at størst mulig del av midlene skal gå til kjerne- 
virksomheten og direkte til aktivitet rettet mot primærmålgruppen.

I 2007 har vi hatt stort fokus på bl.a. lave administrasjonskostnader,  
kostnadsbevissthet, økonomikontroll, klart definerte roller og ansvars-
områder, rekruttering av de riktige menneskene, riktige personer på  
rett plass, effektive team, god orden, organisering og systematikk, god 
planlegging, respekt for andres tid, god på å velge bort, gode rutiner,  
klare mål, målstyring, enkle investeringer og endringer i rutiner som  
har gitt oss store besparelser i måten vi jobber på. Ikke minst har vi  
gjennom oppgraderinger på IKT-siden fått en mer effektiv hverdag  
der den enkelte er mer tilgjengelig og raskere kan svare på alle typer  
henvendelser, både internt og eksternt.

2007 ble også det store året med hensyn til endring av kontrakter.  
Malene for kontrakter med kommuner, skoler og samarbeidspartnere  
ble vesentlig endret, og derigjennom mer ryddige og profesjonelle.

Det ble i desember gjennomført en intern tilfredshetsundersøkelse blant 
MOTs ansatte. Denne undersøkelsen tok for seg 5 av våre fokusområder: 
Organisasjonskultur, Produktutvikling, Profilbygging, Finansiering og  
Effektiv drift. Undersøkelsen var en nyttig bevisstgjøring for å få bekreftet 
at vi er på rett kurs, samtidig som den ga oss gode innspill til forbedringer.

sør-afrika
Pilotprosjektet MOT i Sør-Afrika ble videreført i 2007. I 2006 ble  
det utdannet MOT-informatører ved 2 colleger, og i juni 2007 ble 
det gjennomført en skolering for 25 nye MOT-informatører, hvorav 
20 kom fra et tredje college, Northlink College i Cape Town. I oktober
ble det gjennomført etterutdanning for informatørene ved alle disse 
tre collegene. Samtidig ble det etablert en ressursgruppe, som jobber  
med å etablere en økonomisk selvstendig organisasjon i Sør-Afrika.  
Det er forventet at et styre vil være formelt etablert i løpet av første  
halvår 2008 og at en daglig leder vil være på plass innen utgangen  
av 2008. 

lille grÅkalleN
– eN gave fra troNdheim kommuNe
Høsten 2007 fikk MOT en overraskende 10-årsgave fra Trondheim  
kommune; MOT skal få disponere den tidligere militærforlegningen  
og Trondheims naturperle Lille Gråkallen. Bygningsmassen ligger i  
naturskjønne omgivelser på den lille fjelltoppen Gråkallen, vel én  
mil fra Trondheim sentrum, med utsikt over hele Trondheim by og 
Trondheimsfjorden. 

Lille Gråkallen blir MOTs fremtidige opplæringssenter. Her kan MOT  
gjennomføre skoleringssamlinger, etterutdanning, ungdomssamlinger 
m.m. I tillegg muliggjør Lille Gråkallen MOTs mangeårige drøm om  
konseptet «ÅMOT».

Konseptet ÅMOT er et helt nytt og annerledes utviklings- og ungdoms-
konsept i MOT-regi. ÅMOT er et nasjonalt, fremtidsrettet og verdibasert 
bevisstgjøringskonsept med MOT-filosofien i bunn, som skal bevisstgjøre 
ungdom:

til å ta valg som gir personlig utvikling
på hvem de er
på hva de vil
på hva som er viktig for dem

Konseptet skal styrke ungdoms mot og vilje til å gjennomføre sine tanker, 
planer og ønsker.

ÅMOTs visjon: «Innsikt for livet»
Tradisjonelt og fra det norrøne språket betydde åmot «møtested for 
elvene». Konseptet ÅMOT skal være et møtested der ungdom i alderen 
15 – 25 år blir kjent med forskjellige sider av seg selv, men også et  
møtested der de blir kjent med andre.

fiNaNsieriNg
mot har i 2007 tydeliggjort sitt målbilde:  
vi skal gi økt verdi til mots partnere og kontinuerlig 
styrke deres relasjon, tillit og eierskap til mot. 
vi skal ha langsiktige avtaler med mots partnere.

I 2007 har det i tillegg til stor kostnadsbevissthet, samtidig vært jobbet
mye med inntektssiden. Vi har gjennom kontakt med ulike fond og stift-
elser vært så heldige å få store uventede inntekter på denne siden, i tillegg 
til at vi i 2007 fikk flere gaver fra ulike kanter enn det vi har fått tidligere 
år. Denne kombinasjonen gjør at vi i 2007 fikk et overskudd.

Våre største inntektskilder har også dette året vært kommune- og  
skoleavtaler, avtaler med samarbeidspartnere innenfor næringslivet,  
samt tildelinger fra staten gjennom Sosial- og helsedirektoratet,  
Barne- og likestillingsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.

Meget viktig for inntektskilden var også et tilskudd på kr 2 mill. fra  
Nordenfjeldske Bykreditt Stiftelse. 

To nye hovedsamarbeidsavtaler ble inngått i 2007. 23. november 2007 
relanserte Reitan Servicehandel og MOT samarbeidet etter 11 måneders 
pause. Gjennom den nye samarbeidsavtalen har MOT fått 2 nye hoved-
samarbeidspartnere; Narvesen og 7-Eleven. 

Etter 6 gode samarbeidsår avsluttet Shell hovedsamarbeidsavtalen
31.12.07, et samarbeid som har vært svært verdifullt for MOT.

Som en del av samarbeidsavtalene har ca 1.000 ansatte hos MOTs 
samarbeidspartnere deltatt på MOT-foredrag i 2007. MOT har i tillegg 
bistått samarbeidspartnerne på ulike arrangementer, events og seminarer.
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a. Sosial læringsteori, med vekt på den modellæring som skjer uten at  
 barnet selv gjør seg egne erfaringer i forhold til atferden. I sitt program  
 på ungdomsskolen bruker MOT sosial læringsteori aktivt i mye av  
 arbeidet, både gjennom å bevisstgjøre ungdom på at de blir påvirket 
 og med å gi dem positive rollemodeller.

b. Operant betinging. Man vet at forsterkning gjennom belønning er mer  
 effektivt enn straff, og MOT bruker positiv forsterkning som et virkemid- 
 del opp mot elevene. Både elever, lærere og foreldre blir bevisstgjort  
 i bruken av positiv forsterkning. Det blir brukt for å styrke effekten av 
 arbeidet både gjennom å lære ungdommen til å gi ros til seg selv  
 og hverandre, og å gi dem ros for ønsket atferd i møte med dem.  
 Dette er en viktig del av det å styrke troen på egne krefter.

c. Risiko og beskyttelsesfaktorer i forhold til barns utvikling er viktige.  
 MOT jobber med å gi ungdom verktøy som skal gjøre dem robuste  
 og motstandsdyktige. Dette vil ha en forebyggende effekt.

d. Bruk av økologisk teori. En må se på barn og unges utvikling i relasjon  
 til omgivelsene. Tanken om et aktivt individ som har gjensidig påvirk- 
 ning på sitt miljø er viktig for måten MOT arbeider på. I tillegg brukes  
 økologisk teori som grunnlag for måten en tenker implementering.

MOT bygger på tre teorier for å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør 
at de mestrer livet og for å styrke ungdommers mot til å ta vare på seg 
selv og andre: Økologisk teori, sosial læringsteori og self-efficacy. Dette 
blir sett i sammenheng med relevant holdningsteori, teorien om planlagt 
atferd. Her er holdninger, sosiale normer og opplevd atferdskontroll ansett 
som de tre viktigste faktorene i forhold til intensjoner om atferd, som igjen 
er den viktigste prediktoren for faktisk atferd. MOT bruker dette som et 
teoretisk rammeverk for hvordan en jobber med forebyggende arbeid.

Ved å skape gode holdninger, synliggjøre sosiale normer og øke graden 
av opplevd atferdskontroll (som er nært knyttet opp mot self-efficacy) 
skapes intensjoner om for eksempel å ikke bruke rusmidler. Dette  
påvirker den faktiske atferden og rusmisbruk kan utsettes og reduseres. 

MOTs forbedrete teoretiske grunnlag er implementert i programmet  
«MOT i ungdomsskolen» og har medført endringer i manusene/vei-
ledningene for skoleåret 2007/2008. Bl.a. ble den knytningen MOTs  
forbedrete teoretiske modeller har til programmets aktiviteter tydelig 
synliggjort i 2007.

Ytterligere endringer er under utarbeiding og blir ferdige i løpet av  
første halvår 2008. 

3. shdir: mot mÅ forbedre/tydeliggjøre  
implemeNteriNgsarbeidet
MOT
Forskning på lokalbaserte forebyggende tiltak viser at ved implementering 
bør visse forutsetninger være dekket. De generelle anbefalingene kan 
summeres i fem punkter: 

a. Lokalsamfunnet må være klar for tiltaket
b. Effektive koalisjoner i lokalsamfunnet må dannes
c. Programmet må passe til lokalsamfunnet
d. Lojalitet til programmet må opprettholdes
e. Tilstrekkelige ressurser, trening, teknisk assistanse  
 og omtanke for evaluering må være tilstede

Forskning på forebyggende arbeid de siste 20 årene viser at når dette er 
på plass er effekten av det forebyggende tiltaket optimalisert. Gjennom 
arbeid med og fokus på god implementering ønsker MOT å øke effekten 
av sitt arbeid. MOT har i 2007 utviklet en implementeringsstrategi – en 
konkret beskrivelse av hvordan MOT driver sitt implementeringsarbeid. 
Denne dokumentasjonen er en beskrivelse av MOTs tidligere implemente-
ringspraksis og MOTs videreutviklede implementeringsstrategi. Bl.a. er det 
en beskrivelse av implementeringsmodellen Lokalsamfunn med MOT, som 
MOT utviklet en plan på i 2007 og som 17 kommuner nå kjører pilot på. I 
Lokalsamfunn med MOT blir de ovenfor nevnte punktene fulgt for å sikre 
god implementering.

4. shdir: evalueriNgsrapporteriNg som  
tilfredsstiller krav til viteNskapelig  
dokumeNtasjoN
MOT
MOT har i perioden 1999 – 2005 drevet systematisk og eksternt evaluerings-
arbeid. I tillegg mottar MOT en mengde egenrapporter fra ungdom og 
tilbakemeldinger fra fagfolk innen oppvekst og kriminalitetsforebyggende 
arbeid. Vi forsterker nå evalueringsarbeidet med fokus på atferdsmål. 
Evaluering med før- og etterundersøkelser og med kontrollgrupper vil bli 
benyttet. Dette arbeidet er kommet godt i gang. Prosjektbeskrivelse for 
forskning i 2008 – 2011 er ferdigstilt for å dokumentere effekten av MOTs 
arbeid. Prosjektet ble satt ut på anbud for å sikre objektiviteten i evalueringen, 
og leverandør er bestemt. Prosjektstart er satt til 15. april -08. 

fokus i 2007 har vært på tydeliggjøring, utvikling,  
kvalitetssikring og null vekst. på bestilling fra helse- 
og omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet 
publiserte et forskerutvalg i oktober 2006 rapporten 
«forebyggende innsatser i skolen».

MOT fikk en vurdering i kategori 1 (der 3 er beste kategori). Forskergruppen 
som sto bak rapporten understreket at «denne vurderingen og anbefalin-
gen gjelder i forhold til MOT som rusforebyggende program i skolen».

I rapportens konklusjon er det fire begrunnelser for at MOT har lav score:

• «Programmet har en viss faglig basis, men knytningen til teoretiske 
 modeller er svak og ikke lett å finne igjen i programmets aktiviteter.»

• «Programmet bygges ikke inn i skolens faste virksomhet... 
 Det er uklart om det kan kalles implementering.»

• «Det kan oppfattes som uklart om MOTs teorier har sammenheng  
 med det arbeidet MOT gjør.»

• «Evaluering med pre- og postdesign, og med kontroll- eller sammen- 
 likningsgrupper, på skoler som har benyttet MOTs programmer  
 foreligger ikke.»

Rapportens vurdering av MOT fikk stor oppmerksomhet, og MOT fryktet  
i 2007 at dette kunne få store konsekvenser for MOTs arbeid, aktiviteter 
og finansiering. Konsekvensene har vært minimale og MOT har i 2007 
mot alle odds hatt sitt beste år siden oppstartsåret 1997. 

I september 2007 forelå det ferdige dokumentet «Videreutvikling av MOT», 
som viste de forbedringene MOT hadde gjort i perioden november 2006 
til august 2007.

Det årlige tilskuddet MOT får fra Sosial- og helsedirektoratet (SHDir)  
er fra en rusforebyggende post. Etter rapporten i 2006 stilte Sosial- 
og helsedirektoratet fire krav for at MOT fortsatt skal være berettiget  
til videre tilskudd.

Her følger kravene som ble stilt, og hva MOT har gjort for  
å oppnå disse:

1. shdir: mot mÅ tydeliggjøre siN 
rusmiddelforebyggeNde profil
MOT
Målet for forebyggende arbeider er å gripe inn så tidlig som mulig, og  
helst før problemene har begynt å utvikle seg. Det kan vises til et solid 
kunnskapsmessig belegg for å hevde at ikke-spesifikke intervensjoner gir 
den beste effekten. Dette er tiltak og program som mer generelt retter seg 
mot å styrke generelle beskyttelsesfaktorer og prosesser, og som søker å 
forhindre en videre utvikling av risikoprosesser knyttet til barnet og dets 
omgivelser. MOT arbeider holdningsskapende med fokus på verdier, valg 
og tro på egne krefter. Dette betyr at MOT jobber generelt og universelt 
forebyggende med hele elevgruppen som målgruppe. 

MOT jobber grunnleggende med oppvekstmiljø, og gode oppvekstmiljø
i seg selv er rusforebyggende.

MOTs rusforebyggende profil er tydeliggjort gjennom at vi spesifikt  
fokuserer på «mot til å si nei» og «bevisste valg» bl.a. i forhold til rus.  
Et av flere tema i MOTs programmer er å vise mot, bl.a. mot til å si nei. 
MOT har fokus på ytterligere tydeliggjøring av sin rusforebyggende effekt 
for å forsterke disse resultatene. Arbeidet med å justere programmet og 
medarbeideropplæring med enda mer fokus på «bevisste valg og tro på 
egne krefter» er godt i gang, og første fase i dette arbeidet er ferdig 1. juni 
2008. Programmet for 2008/2009 vil ha enda flere øvelser og refleksjoner 
som skal gjøre det lettere for ungdom å si nei og ta bevisste valg.

2. shdir: mot mÅ syNliggjøre at metodeNe 
de bruker er relevaNte for effektivt 
rusmiddelforebyggeNde arbeid
MOT 
I løpet av 2007 har MOT gjort store forbedringer på det teoretiske grunn-
laget. Disse endringene er gjort etter en gjennomgang av relevant littera-
tur på holdningsskapende og forebyggende arbeid, samt implementering. 
Innen forskning på forebyggende arbeid er det vist til ulike perspektiv for  
å utforme effektive tiltak og program:
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Statlige inntekter ble redusert med kr 1,1 mill til kr 2,3 mill (13,7 %). 

Salg av egne produkter ble redusert med kr 48.008 til  
kr 692.199 (4,1 % ). 

Tilskudd fra andre (foredrag, gaver m.m.) utgjør 1,946 mill.

kostnader
Samlede driftskostnader utgjør kr 16,658 mill, en reduksjon 
på kr 0,853 mill fra 2006.

Varekostnadene har økt med kr 0,059 mill til kr 2,865 mill.

Lønnskostnadene ble redusert med kr 1,032 mill.

Andre driftskostnader er kr 4,661 mill, en økning fra året  
før på kr 0,118 mill. 

Disponering av resultatet
Årets resultat, et overskudd på kr 167.572, foreslås disponert  
ved overføring til annen egenkapital.

Balansen
MOT har pr 31.12.07 en egenkapital på 3,388 mill inkludert  
grunnkapitalen på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel  
på 43,6 %. Tilsvarende egenkapitalandel i 2006 var 58,4 %.

Annen kortsiktig gjeld utgjør hovedsaklig opptjente ikke  
utbetalte feriepenger. 

MOT har pr 31.12.07 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 Kunnskaps- 
departementet publiserte et forskerutvalg i oktober 2006 rapporten 
«Forebyggende innsatser i skolen». Rapportens kritiske vurdering av MOT 
fikk stor oppmerksomhet, og MOT fryktet at dette kunne få konsekvenser 
for MOTs arbeid, aktiviteter og finansiering i 2007. Konsekvensene har 
vært minimale med hensyn til aktiviteter og omdømme. På finansierings-
siden har konsekvensen vært mindre statlige tilskudd i 2007. MOT har i 
2007 tydeliggjort, utviklet og kvalitetssikret de manglene rapporten  
påpeker, og venter i 2008 på en bekreftelse fra statlige departementer  
og direktorater på forutsigbare og gode fremtidige statlige tilskudd.

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

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

Anslått verdi på den frivillige arbeidsinnsatsen som gjøres for MOT blant 
spillerne på MOTs Landslag var over 70 mill. kroner i 2007. MOT har blitt 
profilert av Aktive Medspillere, toppidrettsutøvere, artister, samarbeids-
partnere, media o.a. til en anslått markedsverdi på godt over 50 millioner 
kroner i 2007.

styrets beretNiNg
orgaNiseriNg
MOT er en ideell, landsomfattende, nonprofit, politisk og religiøst uavhen-
gig stiftelse med hovedkontor i Trondheim. 

Pr 31.12.07 var 48.100 ungdommer inne i MOTs programmer i ungdoms-
skolen og videregående skole. MOT hadde 115 samarbeidskommuner 
og 48 samarbeidsskoler. Disse kommunene og skolene strekker seg fra 
Vadsø i nord til Farsund i sør. MOT har også samarbeidsskoler på Svalbard, 
i Spania og Sør-Afrika.

Høsten 2007 ble det etablert en egen ressursgruppe, som i løpet av  
2008 har som mål å etablere en selvstendig organisasjon for å drive  
MOT-arbeidet videre i Sør-Afrika.

MOT fikk i 2007 i gave fra Trondheim kommune å få disponere deler av 
den nedlagte militærforlegningen Lille Gråkallen. MOT er i dialog med 
Trondheim kommune for å avklare rammebetingelsene rundt dette, og 
har planer om at Lille Gråkallen skal bli MOTs fremtidige opplæringssenter.

MOT hadde pr 31.12.07 692 frivillige, engasjerte personer involvert i virk-
somheten i tillegg til 24 ansatte medarbeidere. De som sjenerøst bidrar  
på frivillig basis til MOTs virksomhet er lokale ressurser tilknyttet MOT 
gjennom samarbeidsavtaler som kommuner eller skoler har inngått.

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2007 var 21,9 mot 24,99 i 2006.

MOTs ledergruppe har fungert meget bra i 2007. Den interne organiser-
ingen blant MOTs ansatte består av to hovedteam, Kjerneteamet og 
Profilteamet. Landet er delt inn i 9 distrikter med distriktsledere som  
er ansvarlig for hvert sitt distrikt. 

arbeidsmiljø og ytre miljø
MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i 2007 
for å bedre arbeidsmiljøet. Sykefraværet har i 2007 vært på 1 % mot 5,5 % 
i 2006. MOTs verneombud har hatt fokus på arbeidsmiljø og de ansatte.

MOT har en innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 24 ansatte pr. 31.12.07 er 12 kvinner. 
I tillegg er styrets nestleder 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 2007 mottatt mindre tilskudd fra staten enn tidligere år. 
En økning i inntekter fra skoler og kommuner, uventede inntekter fra 
stiftelser og gaver fra andre, har bidratt til at aktiviteter, kvalitetssikring 
og utvikling allikevel har blitt gjennomført som planlagt.

Kombinasjonen med totale inntekter omtrent som planlagt og lavere  
kostnader enn forventet på grunn av null vekst, lavere reisekostnader, 
færre ansatte, meget effektiv drift og stor kostnadsbevissthet viser et 
resultat med økonomisk overskudd for 2007. 

MOT har ikke som målsetting å tjene penger, men til enhver tid ha en 
forsvarlig bufferkapital som sikrer MOTs trygghet.

Resultatregnskap
MOT hadde et driftsoverskudd i 2007 på kr 116.581 mot et overskudd på  
kr 46.380 året før. Årsoverskuddet ble på kr 167.572  mot et overskudd  
på kr 74.700 i 2006.

Inntekter
MOTs totale inntekter i 2007 var på kr 16.774.531, en reduksjon
på kr 782.348 fra året før.

Inntektene fra samarbeidspartnere ble redusert med kr 2,268 mill  
til kr 4,169 mill, noe som utgjør 24,9 % av de totale inntektene.

Kommuner og skoler økte med kr 1,132 mill til kr 7,668 mill (45,7 %). 
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fremtidsutsikter
Tilbakemeldinger fra ungdom og voksne i 2007 viser at  
det er et sterkt ønske og behov for MOT i fremtiden.

I 2008 vil MOT arbeide målrettet med å:

• forsterke kvalitetssikringen av kommuner og informatører

• videreutvikle programmet MOT i videregående skole

• forsterke målbevissthet og tydelig målstyring,  
 resultatoppfølging og dokumentasjon av prestasjoner

• iverksette og evaluere Lokalsamfunn med MOT

• forsterke og holde høyt trykk på profilbygging 
 (markedsføring m.m.) slik at kjennskap og kunnskap øker

• styrke evaluerings- og forskningsarbeidet

• forberede sterk vekst fra 1. januar 2009

• etablere selvstendig MOT-organisasjon med styre  
 og daglig leder i Sør-Afrika

Rune Bratseth • Styreleder

Dag Otto Lauritzen • Styremedlem

Grete I. Nykkelmo • Nestleder

Roger Granheim • Styremedlem

Johann O. Koss • Styremedlem

Atle Vårvik • Styremedlem

Trondheim, 11. april 2008

mots visjoN
Varmere og tryggere oppvekstmiljø

mots gruNNverdier
Mot til å leve

Mot til å bry seg

Mot til å si nei

mots gruNNtaNke
Bevisstgjøre ungdom til å ta valg 
som gjør at de mestrer livet

Styrke ungdoms mot til å ta vare på 
seg selv og hverandre

Drive holdningsskapende arbeid med  
fokus på verdier, valg og tro på egne krefter
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resultatregNskap 2007 2006

NOTe DRIFTSINNTekTeR 

  1,8 Salgsinntekt 692.199 740.207

  1,8 Tilskudd 16.082.332 16.816 .672

 SUM DRIFTSINNTekTeR 16.774.531 17.556.879

 DRIFTSkOSTNADeR

  2,8 Varekostnad 2.865.037 2.805.910

  3,8 Lønnskostnad 9.054.1 20 10.085.859

  4,8 Avskrivninger 77.601 75.084

 Annen driftskostnad 4.661 .192 4.543.646

 SUM DRIFTSkOSTNADeR 16.657.950 17.510.499

 DRIFTSReSULTAT 116.581 46.380

 FINANSINNTekTeR/
 -kOSTNADeR

  8 Renteinntekt 50.834 28.320

  8 Annen finansinntekt 310 0

  8 Annen finanskostnad 1 53 0

 Netto finansresultat 50.991 28.320

 ÅRSReSULTAT 167.572 74.700 

 OveRFØRINGeR 

  6,8 Overført til annen egenkapital 167.572 74.700 

 SUM OveRFØRINGeR 167.572 74.700

balaNse pr 31.12. 2007 2006 

NOTe eIeNDeLeR 

 ANLeGGSMIDLeR 

   4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, 
 kontormaskiner o.l. 406.49 1 302.832

 Sum anleggsmidler 406.491 302.832

 OMLØPSMIDLeR

   5 varelager 305.760 337.551

 FORDRINGeR

 Kundefordringer 915 . 192 437.644

 Andre fordringer 78.388 0

 Forskuddsbetalte kostnader 100. 210 265.478

 Sum fordringer 1.093.790 703.122

 Bankinnskudd, kontanter o.l. 5.968.588 4.1 74.420

 Sum omløpsmidler 7.368.138 5.215.093

 SUM eIeNDeLeR 7.774.629 5.517.925

forts. balaNse 2007 2006 

NOTe eGeNkAPITAL OG GJeLD 

   6 eGeNkAPITAL

 Innskutt egenkapital 200.000 200.000 

 Sum innskutt egenkapital 200.000 200.000

 OPPTJeNT eGeNkAPITAL

 Annen egenkapital 3.188.470 3.020.898 

 Sum opptjent egenkapital 3.188.470 3.020.898 

 SUM eGeNkAPITAL 3.388.470 3.220.898

 GJeLD

 kORTSIkTIG GJeLD

 Leverandørgjeld 1 .329.3 1 6  129.690

 Skyldige offentlige avgifter 219.453 565.077

 Annen kortsiktig gjeld 2.837.390 1 .602.260

 Sum kortsiktig gjeld 4.386.159 2.297.027 

 SUM GJeLD 4.386.159 2.297.027 

 SUM eGeNkAPITAL OG GJeLD 7.774.629 5.517.925

regNskapspriNsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens  
bestem melser og god regnskaps skikk. 

Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  

klassifisering og vurdering av balanse poster 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller  
til betal ing innen ett år, samt poster som knytter seg til vare- 
krets løpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs midler. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanse føres til nominelt beløp på etablerings-
tidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned-
skrives til virkelig verdi dersom verdi fallet ikke forventes å være
forbigående.  

Fordringer  
Kundefordringer er oppført i balansen til  på lydende 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 over-
stiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kost nadsføres 
løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
  

regNskap
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NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, 
GODTGJØRELSER

LØNNSkOSTNAD 2007 2006

Lønn 7.201.567 8.600.756

Folketrygdavgift 1 .172.389 1.183.809

Pensjonskostnader 569.67 1  270.072

Andre ytlser 1 10 .493 31 .222

Sum 9.054.120 10.085.859

Antall ansatte 24 ansatte fordelt 29 ansatte
 på 21,9 årsverk fordelt på 
  24,99 årsverk

YTeLSeR TIL 
LeDeNDe PeRSONeR Lønn Annen godtgjørelse

Daglig leder 539.895 494

Revisor
Godtgjørelse for revisjonsrelaterte tjenester utgjør 
kr 85.500 eks. mva.

 

NOTE 1 SALGSINNTEKT 

TILSkUDD 2007  2006     

Tilskudd fra staten  2.300.000 3.400.000     

Barne- og likestillingsdepartementet  250.000  250.000

Sosial- og helsedirektoratet  2.000.000  2.800.000

Overført midler til ungdomskampanje 
fra SHDIR 350.000

Kirke- og kulturdepartementet 50.000

Tilskudd fra samarbeidspartnere 4.168.522  6.437. 12 2

kommune- og skoleavtaler 7.667.7 1 8  6.535.541

Tilskudd fra andre 1.946.092 444.009

Sum    16.082.332   16.816.672

SALGSINNTekTeR 2007 2006

Pr. virksomhetsområde:

Salg av kalendere 1.763 24.970

Salg av profileringsprodukter 690.436 715.237

Sum 692.199 740.207

Geografisk fordeling:
Norge 16.774.5 3 1  17.556.879

NOTE 2 VAREKOSTNADER 

 2007 2006

Trykkekostnader 500.538 914. 1 38
Profileringsprodukter  983.47 1  636.204
Fremmede tjenester 1 .381 .028 1.255.568

Sum 2.865.037 2.805.910       

NOTE 4 VARIGE DRIfTSMIDLER 

 Transport- kontor- 
 midler maskiner Inventar Totalt     

Anskaffelseskost 01.01.  252.604 1.1 78 .801 50.854 1.482.259   

Tilgang kostpris 0 1 8 1 . 261  0 1 8 1 . 261      

Avgang kostpris  0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 252.604 1.360.062 50.854 1.663.520 

Akkumelerte avskrivninger 31.12. 105.010 1.1 0 1 . 165 50.854 1.257.029

Bokført verdi pr. 31.12. 147.595 258.897 0 406.491

Årets avskrivninger 35 .004 42.597 0 7 7.601

Økonomisk levetid 5 år 4 år 5 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 

NOTE 5 VARELAGER 

 2007 2006

Innkjøpte varer 305.760 337.55 1

Sum 305.760 337.551

NOTE 6 EGENKAPITAL 

 Innskutt annen ek Annen ek Sum

egenkapital 01.01.07 200.000 3.020.898 3.220.898

Årets resultat 0 1 6 7 .572 167.572

egenkapital 31.12.07 200.000 3.188.470 3.388.470 

NOTE 7 BANKINNSKUDD 

Av selskapets totale bankinnskudd og kontanter 
er bundne skattetrekksmidler inkludert med kr 326.845.



 
revisjoNsberetNiNg for 2007
Vi har revidert årsregnskapet for MOT for regnskapsåret 2007, som  
viser et overskudd på kr 167.572. Vi har også revidert opplysningene  
i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og 
forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultat-
regnskap, balanse, oppstilling over endringer i egenkapitalen og note- 
opplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er an-
vendt 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 Revisor- 
forening. 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 kontroll- 
systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

vi mener at:

a. Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et  
  rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2007  
  og av resultatet og endringer i egenkapitalen i regnskapsåret i overens- 
  stemmelse med god regnskapsskikk i Norge.

b. 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.

c. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen  
 om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsis 
 tente 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.

 

revisjoNsberetNiNg

Jon Kr. Stokkan • Statsautorisert revisorHelge G. Lorentzen • Statsautorisert revisor 

Trondheim, 31. mars 2008

NOTE 8 AKTIVITETSREGNSKAP 

 2007 2006     

Anskaffelse av midler        

Tilskudd fra staten  2. 300.000 3.400.000 

Andre offentlige tilskudd 7.667.718 6.535.541   

Tilskudd fra andre 6. 1 1 4 .614 6.88 1. 1 3 1

Salgsinntekter 692.199 740.207 

Sum anskaffelse av midler  16.774.531 17.556.879

Brutto finansposter         

Renteinntekter 50.991 28.320

Finanskostnader

Sum netto finansposter 50.991 28.320       

kostnader ved anskaffelse av midler

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 552.261 578.018 

Reiser og møter 64.824 148.428

Kontorkostnader 16 .452 1 7.2 19

Porto og telefon 29.207 30.569  

Trykkekostnader, honorarer 1 73 .487 18 1 .578

Sum kostnader ved anskaffelse 
av midler 836.231 955.812 

Brutto diponibelt 15.989.291 16.629.387 

 

     

      

 2007 2006  

kostnader til administrasjon

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 639.065 729.615 

Reiser og møter 180.472 464.153

Kontorkostnader 47.588 1 1 0 .356 

Porto og telefon 42.647  32.292  

Trykkekostnader, honorarer 45.883 163 .446 

Avskrivninger, tap på fordringer 5.433 5.255

Sum kostnader til administrasjon 961.088 1.505.177

kostnader til prosjekter

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 7.938. 176 9.055.620 

Reiser og møter 2.615.267 2.325.371

Kontorkostnader 84 1 .561 269.768 

Porto og telefon  660.867  478.907  

Trykkekostnader, honorarer 2.732.592 2.844.721

Avskrivninger, tap på fordringer 72.168 75.183

Sum kostnader til prosjekter 14.860.631 15.049.570

Aktivitetsresultat 167.572 74.700

Overført til egenkapital 167.572 74.700

Prosjektkostnadene er fordelt på følgende prosjekter:
MOT i ungdomsskolen, MOT i videregående skole, MOT i fritid,
pioltprosjekter og informasjons- og markedsaktiviteter.

 Aktivitetsregnaskapet er satt opp i samsvar med 
 retningslinjene fra Stiftelsen Innsamlingskontrollen.
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kommentarer til budsjett 2008

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 2008 vil MOTs tre overordnede programmer «MOT i ungdomsskolen», 
«MOT i videregående skole» og «MOT i fritid», ytterligere styrkes og 
rendyrkes. Spesielt i forbindelse med «MOT i fritid» vil det bli gjennomført 
ekstra aktivitet. MOTs sentrale opplæring (skolering, etterutdanning, 
oppfølging og andre samlinger) vil fortsatt inngå i disse programmene.

2008 vil være et år med fokus på rydding i avtaleporteføljen med tanke  
på å legge grunnlag for effektiv igangsetting av «Lokalsamfunn med MOT» 
i 2009. 

Driftsinntekter

Tilskudd fra samarbeidspartnere 4.805.000 

Tilskudd fra staten 3.000.000

Tilskudd fra kommuner og skoler 7.500.000

Tilskudd fra andre 2.464.000   

Foredrag-/kurshonorar  50.000  

Salg effekter og bøker 700.000 

Sum driftsinntekter 18.5 19.000 

Driftskostnader

Varekostnad 3.585.000 

Lønnskostnader 9.724 .948 

Andre driftskostnader 5.090.000  

Avskrivninger  100.000    

Sum driftskostnader 18.499.948

Årets overskudd  1 9.052 

 

budsjett 2008



www.mot.no

MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet
MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer

MOTs Samarbeidspartnere: Ark Bokhandel / Bauda-konsernet / Enova / Magneten / Microsoft / Peppes Pizza / Rica Hell Hotel
Statlige bidragsytere: Helsedirektoratet / Barne- og likestillingsdepartementet / Kultur- og kirkedeparementet
MOT-supportere: Aune Forlag / Cutrin Norge / ErgoGroup / Fosen Trafikklag / Grytting / Inter Revisjon Norge / Scanpartner / Søral
MOTs film- og fototeam: Ludvig Killingberg / Klipp og Lim / Scanpix / Studio Lasse Berre

Kongens gate 85, 7012 Trondheim

Tlf.: 73 82 99 60   E-post: mot@mot.no   www.mot.no

Organisasjonsnummer: 976 937 244 MVA 

MOT er medlem i

MOTs Hovedsamarbeidspartnere:
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