www.mot.no

ÅRSRAPPORT 2008

MOT har livet til ungdom i sentrum
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TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT TIL MOTs SUKSESS I 2008!
I denne årsrapporten kan du lese om at MOT har lyktes godt i 2008. Det skyldes de mange tusen ildsjelene som er en del av MOT-laget.
Tusen takk for innsatsen til alle dere som er medarbeidere, bidragsytere og tenker og snakker varmt om MOT.

Faglig videreutvikling, tydeliggjøring og kvalitetssikring
Siden november 2006 har MOTs arbeid vært preget av videreutvikling, tydeliggjøring, kvalitetssikring, evaluering og dokumentasjon, fremfor vekst og økt aktivitet.
I dag, vel to år senere, kan vi se stolt tilbake. Årsaken til at vi har lyktes så godt er en stor laginnsats blant MOTs aktører og støttespillere, og fantastiske bidrag
fra MOTs hovedmålgruppe, ungdom, og deres støttespillere, som er foreldre, lærere og skoleledelse.
Vi har kartlagt MOTs styrker og utviklingspotensiale. Vi har tydeliggjort MOTs ﬁlosoﬁ. Vi har tydeliggjort MOTs fokusområder og mål. Vi har videreutviklet MOTs
teoretiske grunnlag, og vist at MOTs metoder er effektive i holdningsskapende og forebyggende arbeid. Vi har dokumentert resultater. Vi har forbedret
og tydeliggjort MOTs implementeringsarbeid, og utviklet helhetsmodellen ”Lokalsamfunn med MOT”.
Etter to års videreutvikling har MOT en solid plattform og et sterkt grunnlag, som gjør at vi nå er klar for ny vekst. Vi ønsker nye lokalsamfunn
og ungdommer velkommen inn i MOT.

Hvordan påvirker ﬁnanskrisen MOT?
Vi er inne i en periode med et svært uforutsigbart marked. Bedrifter, festivaler, eliteklubber og andre går konkurs, og mange sier opp og permitterer folk. I disse
tider er det ekstra viktig å være fokusert og drive våkent lederskap. Våkent lederskap og sunn MOT-drift handler om å se de brutale fakta i det som skjer rundt
oss, og prøve å forutse det fremtidige markedet og hva samfunnet trenger.
Til tross for at MOTs ﬁnansieringskilder blir berørt av krisen er jeg optimistisk på MOTs vegne. MOTs budskap vil bli enda viktigere for folk fremover og jeg er
sikker på at MOT vil styrke sin posisjon.
Menneskers behov for nærhet og glede er grunnleggende, og da spesielt i dårligere tider. Behovet for ”MOT til å glede-dager” vil bli større, og nærheten MOT
skaper mer etterspurt. MOT kommer til å bli enda viktigere som et samlingspunkt der inspirasjon kan deles og utfordringer kan løses i dårligere tider.
MOT skal knytte lokalsamfunnet sammen.
MOT er annerledes og står for originalitet. Vi skal nå bruke muligheten, og perioden som ligger foran oss, til å være offensive fremfor passive, og til å bygge
vindmøller fremfor å søke ly. Og det å bygge vindmøller fremfor å søke ly når det blåser - det kan vi!!!
Atle Vårvik
Leder, MOT
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FOKUSOMRÅDER
MOTs fokusområder er ungdom, organisasjonskultur, produktutvikling,
proﬁlbygging, effektiv drift og ﬁnansiering.

UNGDOM
Målbilde:
MOT skal bidra til
- robuste ungdommer som tror på egne krefter og tar bevisste valg
- gode miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre
verdifulle
Pr 31.12.2008 hadde MOT 109 samarbeidskommuner, herav 18
Lokalsamfunn med MOT-avtaler (17 piloter). Vi hadde samarbeidsavtale
med 43 videregående skoler og ni ungdomsskoler. Tre av disse er
kombiskoler med både ungdomstrinn og vgs.

MOT i ungdomsskolen, videregående skole og på fritidsarenaen
I 2008 ﬁkk mer enn 42 000 elever gleden av MOTs program i
ungdomsskolen og på videregående skole. Disse var fordelt på
ca. 235 ungdomsskoler (ca 32 000 elever) og 43 vgs (ca 10 000 elever)
fra Svalbard i nord til Farsund i sør, samt våre to samarbeidsskoler i
Spania, DNS Rojales og DNS Costa Blanca Undervisning, og Den norske
skolen SHAPE i Belgia.
MOT-informatørene hadde gjennom de ordinære skolebesøkene, som er
en del av MOTs program på ungdomsskolen og videregående, anslagsvis
192 000 elevtreff i ungdomsskolen og ca 30 000 elevtreff på videregående skole i 2008. I tillegg møter ungdommen MOT-informatørene på
fritiden i forbindelse med et mangfold av lokale frivillige arrangement.
Eksempler er MOT-natt, MOT-Idol, SommerMOT, MOT til å glede-dagen og
diverse konserter. Gjennom MOT i Fritid-programmet og Aktiv Medspilleravtaler får ca. 18 000 ungdommer anledning til å møte og prøve ut MOT i
praksis på egne fritidsarenaer.
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2007

2007

2008

2008

Antall svar

Gjennomsnitt

Antall svar

Gjennomsnitt

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor

1629

5,92

2963

5,77

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet

1621

5,44

2945

5,30

MOT er ærlig, ekte og til å stole på

1624

6,00

2972

5,93

MOT er positiv, ﬂeksibel og ser etter løsninger

1623

6,04

2971

5,85

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg

1620

4,96

2957

5,10

MOT har gjort at jeg er blitt ﬂinkere til å bry meg om andre

1614

5,07

2968

4,96

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres

1615

5,37

2968

5,17

MOT har gjort det lettere for meg å si nei

1617

4,79

2966

4,71

Påstand

Snittscore totalt:

5,45

MOTs effekt på ungdom

5,35

inspirasjon til å utvikle oss videre, og er en bekreftelse på at det arbeidet
vi gjør har en effekt på ungdom.

Hvert år gjennomfører vi Desemberundersøkelsen for å få tilbakemeldinger på hvordan ungdommene opplever MOT. Målgruppa for
undersøkelsen er elever ved 10. trinn på de skolene som er med i MOT
sitt program. Elevene vurderer ulike påstander på en skala fra 1 til 7, der
7 er helt enig.

Vi får også hvert år ﬂere tusen brev der ungdommer som har MOT på
ungdomsskolen eller videregående uttrykker sine tanker og meninger
om hvilken effekt MOT har hatt på dem.
Vi har plukket ut noen av tilbakemeldingene fra Desemberundersøkelsen:

I desember 2008 gjennomførte vi den samme undersøkelsen som i 2007
og ﬁkk i underkant av 3000 svar, noe som var nærmest en fordobling fra
året før. Som det sammenlagte resultatet viser, har vi en liten nedgang i
den totale snittscoren, noe vi mener delvis kan forklares med at antallet
respondenter økte såpass mye.
Det som var meget positivt med årets Desemberundersøkelse var at
nærmere 60 % av ungdommene som deltok, ga skriftlige kommentarer
og tilbakemeldinger til MOT. Dette anser vi, selv om det er subjektive
uttalelser, som en sentral del av MOTs resultater. Det gir oss verdifull
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MOT er noe av det beste ved ungdomsskolen for meg. Jeg føler meg
tryggere, og MOT-besøkene gjør at jeg blir et bedre menneske. Jeg har
også fått bedre selvtillit og blitt mer trygg på klassekameratene mine.
MOT har forandret meg til det bedre. Tusen takk for alt!
MOT har fungert veldig bra. Klassen er tryggere på hverandre og tør å
utfordre seg selv. Jeg har blitt ﬂinkere til å være mer positiv og se de ﬁne
sidene ved en person. Takk!

www.mot.no
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MOT fungerer bra ved at de har tro på oss og vet hvordan det er å være
ungdom. De forstår oss, og hjelper til med å få et bedre miljø i klassen og
på skolen.
MOT er det beste jeg noen gang har kommet over. Selv har jeg hatt dårlig
selvtillit, og MOT har hjulpet meg til å få bedre selvtillit og at jeg lettere
kan stå frem med mine egne meninger og si nei. Jeg har også blitt bedre
på å hjelpe andre og ha større omsorg. Fortsett det gode arbeidet!
Vi trenger MOT! : D
Hallo MOT!
De tre årene har vært fantastiske. Jeg har ikke møtt på noen form for
begrensninger hva gjelder åndelig utvikling. Jeg vet hva jeg tror på, hvilke
verdier som er viktige for meg, og jeg har nå fått oversikt over hvem som
betyr mest for meg, noe jeg har prøvd å gjenspeile på best mulig måte.

Dokumenterte resultater og evalueringsarbeid i 2008
I samarbeid med rådgivningsselskapet Econ Pöyry startet MOT høsten
2008 en treårig evaluering av MOT i ungdomsskolen. 40 MOT-skoler og
40 kontrollskoler ble trukket ut til å være med i studien, og en åttendeklasse fra hver skole sa ja til å delta.
I august og september, før MOT-besøkene, ble det gjennomført en
nullpunktsmåling, og i desember, etter tre MOT-besøk, ble måling nummer
to gjennomført. Det tar tid å måle effekten av holdningsskapende arbeid,
og undersøkelsen er ikke ferdig før våren 2011, når elevene går i
10. klasse.
Foreløpige resultater viser at ungdommene på MOT-skolene har hatt en
liten, men signiﬁkant økning på å ha mot til å bry seg sammenlignet med
kontrollskolene. MOT-elevene har også hatt en positiv økning på tro på
egne krefter. I tillegg har elevene på MOT-skolene hatt en positiv utvikling
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De tre siste årene så har jeg også fått dyrket mine interesser. Det har jeg
satt umåtelig stor pris på, og jeg er stolt over hva jeg har oppnådd med
meg og musikken min. Jeg håper at jeg kommer til å drive med dette i all
fremtid også.
Men viktigst av alt er at jeg har fått perspektiv på livet mitt. Jeg har lært
å sette pris på medmennesker og materielle goder virker ubetydelige
for tiden. Jeg har nå innsett at jeg kommer ingen vei uten mennesker
som støtter deg og som er glad i deg. Derfor har jeg også lært meg å
stole på mennesker i mye større grad. Jeg har rett og slett fått troen på
menneskeheten igjen. En bidragsyter til alt dette har vært MOT. Alt MOT
har lært meg er jo på en måte uskrevne selvfølgeligheter, men de har
gitt meg en ting jeg manglet. Bevissthet! Jeg har alltid gledet meg til
MOT-timene. Mest av alt på grunn av at alle blir mye blidere den dagen,
alle stråler når vi har besøk. Jeg håper at jeg fortsetter å være bevisst i
fremtiden også, for det er noe av det viktigste her i livet. Vær bevisst!
Gutt, 15 år

på å være mer opptatt av å lære seg noe nytt enn å være opptatt av at
andre skal synes de er ﬂinke.
Når det kommer til rusmidler er det svært små tall både for MOT-skolene
og kontrollskolene. Totalt 84,4 % sier at de aldri har røyket og 74,4 % sier
de aldri drikker alkohol. 2,9 % rapporterer at de drikker én gang i uka
eller mer.
I undersøkelsen spurte vi også ungdommene om de hadde hatt besøk
av Ungdom Med MOT da de gikk på barneskolen. 312 av ungdommene
på MOT-skolene svarte ja på det. Av disse var det hele 70,8 %
som rapporterte at det var blitt litt eller mye lettere å begynne på
ungdomsskolen. 24,4 % av elevene svarte nøytralt på spørsmålet.
84,5 % av ungdommene syntes at Ungdom Med MOT var litt eller veldig
gode rollemodeller. 12,1 % svarte nøytralt på spørsmålet, mens 1,5 %
svarte at de var veldig dårlige rollemodeller.

ORGANISASJONSKULTUR

Landslaget:

Målbilde:
MOT har medarbeidere som skaper glede, eierskap og prestasjoner.

Spiller nr 1: Staten
Tilskudd fra staten i 2008:
Helsedirektoratet: kr. 2 100 000
(1 500 000 til ungdomsskolen og 600 000 til evaluering)
Barne- og likestillingsdepartementet: kr 250 000
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Spiller nr 2: Samarbeidskommuner

Spiller nr 8: Playmakere

Pr 31.12.08 hadde MOT 109 samarbeidskommuner.
Det ble i løpet av 2008 undertegnet én ny Lokalsamfunn med MOT-avtale
og fem avtaler med samarbeidskommuner ble avsluttet.

Pr 31.12.08 hadde MOT tolv playmakere.

Spiller nr 9: Ungdom Med MOT

Pr 31.12.08 hadde MOT tre hovedsamarbeidspartnere: Storebrand,
Narvesen og 7-Eleven.

Pr 31.12.08 hadde MOT 1449 Ungdom Med MOT og det ble i løpet av året
rekruttert hele 749 nye UMM. UMM er ungdom som har deltatt på UMMskolering, eller som har fått tilbud om å bli UMM etter å ha blitt kåret som
klassens modige forbilde.

Spiller nr 4: Samarbeidspartnere

Spiller nr 10: MOT-ambassadører

Pr 31.12.08 hadde MOT sju samarbeidspartnere: Ark Bokhandel, Baudakonsernet, Magneten Kjøpesenter, Microsoft, Peppes Pizza, Rica Hell Hotel.

Pr 31.12.08 var 25 idrettsutøvere og åtte artister nasjonale ambassadører
for MOT. MOT hadde også ti lokale ambassadører.

Spiller nr 5: Samarbeidsskoler

Spiller nr 11: MOT-informatører

Pr 31.12.08 hadde MOT samarbeidsavtaler med 43 videregående skoler
(inkludert kombiskoler) og ni ungdomsskoler. Det ble i 2008 inngått ny
avtale med én videregående skole og én kombiskole. Avtalene med seks
videregående skoler og én ungdomsskole ble avsluttet.

Pr 31.12.08 hadde MOT 533 skolerte MOT-informatører i virksomhet.
Det ble rekruttert og skolert 119 nye MOT-informatører i løpet av 2008.
MOT-informatørene er våre målscorere og det er i møtet mellom informatør
og ungdom at de magiske øyeblikkene oppstår.
Hele 208 MOTivatører har besøkt lag og foreninger i programmet MOT i fritid
i løpet av 2008. Av disse ble hele 47 nye MOTivatører rekruttert og skolert
i 2008.

Spiller nr 3: Hovedsamarbeidspartnere

Spiller nr 6: Kapteinsgruppa
Pr 31.12.08 hadde MOT 25 ansatte fordelt på 22,7 årsverk.

Spiller nr 7: Aktive Medspillere
Pr 31.12.08 hadde MOT totalt 307 lokale Aktive Medspillere, og 27 Aktive
Medspillere innen eliteidrett.

9

Uttalelse fra ambassadør:
Hvis jeg skulle gjøre noe annet: -Bli MOT-ambassadør på heltid.
MOT-ambassadør Eldar Rønning i portrettintervju med
Trønder-Avisa 29.11.2008
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PRODUKTUTVIKLING
Målbilde:
Forsterke og skape nye programmer og produkter.

I 2008 har 17 kommuner vært piloter for Lokalsamfunn med MOT.
Tilbakemeldingene er svært positive og vi ser den ønskede effekten;
modellen forsterker det å se oppvekstmiljøet i en helhetssammenheng.

MOTs produkter er pr. 31.12.08 deﬁnert som programmene MOT i
ungdomsskolen, MOT i videregående skole og MOT i fritid, samt tjenesten
MOT Live.
Gjennom programmene og MOT Live skal vi utvikle robuste ungdommer, ha
livet til ungdom i sentrum og MOT skal bli et symbol på å leve, bry seg og si
nei. For å forsterke dette har vi etablert helhetsmodellen Lokalsamfunn med
MOT.

Lokalsamfunn med MOT
Lokalsamfunn med MOT (LmM) er en helhetsmodell og implementeringsstrategi med økt fokus på eierskap i kommuner og skoler. Hensikten er å
styrke en felles forståelse, forpliktelse og motivasjon i alle ledd, bl.a. på
ledernivå i kommune og skole, og blant lærere, foreldre og ungdom. Ved
implementering av lokalbaserte forebyggende tiltak bør visse forutsetninger
være dekket. I sin litteraturgjennomgang identiﬁserte Stith et al (2006) de
generelle anbefalingene fra forskningen gjennom fem punkter:
a)
b)
c)
d)
e)

lokalsamfunnet må være klar for tiltaket
effektive koalisjoner i lokalsamfunnet må dannes
programmet må passe til lokalsamfunnet
lojalitet til programmet må opprettholdes
tilstrekkelige ressurser, trening, teknisk assistanse og omtanke for
evaluering må være tilstede

LmM har bidratt til at MOT blir en paraply som lokalsamfunnet kan samle sitt
holdningsskapende arbeid under. LmM har bidratt til en bedre organisering av
MOT lokalt, og skapt nettverk, eller tamburinteam, som har gjort det lettere å
fange opp og dele kunnskap mellom grupper i lokalsamfunnet.
LmM har bidratt til et styrket samarbeid, stolthet, glede og eierskap i alle
ledd, fra ungdom til ledernivå i kommune, skole og fritid. LmM er forankret
på ledernivå både i skoler og kommuner samtidig som det forsterker
ungdommens innﬂytelse i lokale oppvekstspørsmål.
LmM har bidratt til mer enn en dobling av Ungdom Med MOT – ungdommer,
med gode holdninger satt i system. LmM har gjort MOTs identitetsprodukter,
som for eksempel t-skjorte og sekk, mer tilgjengelige, og identitetsproduktene
skaper trygghet, eierskap og forpliktelse – både til å ta bevisste valg og ta
vare på hverandre.
LmM har vektlagt at MOT må ses i en helhetssammenheng hvor budskapets
påvirkningskraft økes gjennom å ha ﬂere arenaer å møte ungdom på. I 2008
ble 16 nye koordinatorer skolert under to tredagers skoleringssamlinger.
I tillegg gjennomførte vi en todagers samling for MOT-koordinatorene i
pilotkommunene Lokalsamfunn med MOT.

MOT i ungdomsskolen

Forskning på forebyggende arbeid de siste 20 årene viser at når dette er på
plass, er effekten av det forebyggende arbeidet optimalisert. LmM ble igangsatt 1. januar 2009 etter ett års prøveprosjekt med 17 piloter i 2008. LmM
kjennetegnes ved sterkt eierskap i alle ledd, stor helhet og lokale team, som
deler kunnskap og inspirasjon.

I 2008 ble MOT i ungdomsskolen forsterket og videreutviklet. Ungdom Med
MOT (UMM) ble utvidet og forsterket som en viktig del av MOT i ungdomsskolen. I UMM har ungdommene fått to roller – 789 og 456. 789erne er de
ungdommene som jobber med 7. trinn på barneskolen for å lette overgangen
fra barne- til ungdomsskolen. 456erne er de ungdommene som jobber med å
forsterke og jobbe med positive miljø- og trivselstiltak på skolen sin. Felles for
begge er at de skal være gode rollemodeller for andre ungdommer.

Forpliktelser for et LmM er en lokal MOT-koordinator, MOT-foredrag for
personal i skolen, iverksetting av MOT i fritid og Ungdom Med MOT, og
forankring på øverste ledernivå. I et LmM brukes MOT som en rød tråd
og paraply i det holdningsskapende arbeidet.

MOT i ungdomsskolen er obligatorisk og et kraftsentrum i et Lokalsamfunn
med MOT. 94 nye ungdomsskole-informatører ble skolert i 2008.
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MOT i videregående skole
I 2008 har vi hatt to pilotskoler for å utvikle et nytt program for
videregående skoler.

Tilbakemeldingene fra pilotskolene er veldig positive og viser
viktigheten av å bruke ungdommer som positive rollemodeller i det
holdningsskapende arbeidet på skolene.

Hovedelementene i det nye programmet er:
- Ungdom tar ansvar
- Ungdom bevisstgjør ungdom
- Ung til ung-formidling
- Ungdom som positive rollemodeller

Parallelt med å utvikle et nytt VGS-program, gjennomføres gjeldende VGSprogram med ni skolebesøk per klasse gjennom tre år. I tillegg
har vi utviklet et totimers ekstra besøk om ungdom og nettvett som kan
brukes i begge VGS-programmene. 25 nye informatører for VGS
ble skolert i 2008.

I nye VGS skolerer vi VG2-elever som Ungdom Med MOT. UMM får en
rolle som 456ere og har som oppgave å sette i gang miljø- og trivselstiltak på skolen sin, samt forberede skolestart for de nye VG1-elevene.
Når ungdommene begynner i VG3 deles gruppen i to. Den ene halvparten
fortsetter som 456ere, mens den andre halvparten blir 123ere. 123erne
gjennomfører fem MOT-besøk à to timer for de nye VG1-klassene
gjennom skoleåret.

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. MOT
gjennomfører lokale skoleringer for trenere, ledere og andre ressurspersoner som beﬁnner seg på ungdommenes fritidsarena. MOT i fritid
skal være med å forsterke det gode arbeidet som gjøres i de ulike MOT-
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kommunene og er et viktig element i Lokalsamfunn med MOT. I 2008 utviklet
vi MOTivatørboka, ei håndbok som skal brukes av trenere og ledere for å ha
økt fokus på å bygge en positiv kultur i laget sitt.

MOT Live er et samarbeid med Microsoft Norge, hvor MOT kommuniserer med
ungdom på Windows Live Messenger. I 2008 har vi i gjennomsnitt hatt ca. 22
operative MOT Live-vakter som kommuniserer med ungdom ﬁre dager i uken
mellom kl. 18 – 22. Vi har i gjennomsnitt ca. 650 samtaler per måned.

MOT var veldig synlig i Tippeligaen 2008 gjennom et tett samarbeid med ti av
lagene. Rosenborg, Brann, Stabæk, Aalesund og Bodø/Glimt spilte med MOTlogo på drakten. I tillegg spilte Strømsgodset, Fredrikstad, Tromsø, Molde og
Lillestrøm med MOT-kapteinsbind. MOT lanserte også et konsept spesiallaget
for samarbeidslagene i Tippeligaen. Dette konseptet skal forsterke klubbenes
interne positive holdninger og kultur, klubbenes moderne proﬁl og klubbenes
samfunnsansvar gjennom MOT-aktiviteter rettet mot ungdom. I Adeccoligaen
hadde vi samarbeid med ﬁre lag. Odd og Hødd hadde logoen på drakten, og
Sandefjord og Sogndal spilte med kapteinsbindet.

VISUELL PROFILBYGGING

MOT har blitt proﬁlert av fotball- og håndballag, andre Aktive Medspillere,
toppidrettsutøvere, artister, samarbeidspartnere, media og andre til en anslått
markedsverdi på godt over 50 millioner kroner i 2008.

Målbilde:
Forsterke de viktigste arenaene for synliggjøring av MOT-logo, som en
påminnelse om MOTs grunnverdier.

FINANSIERING

MOT Live

2008 ble nok et rekordår for MOTs proﬁlbygging. Gjennom hele året gjorde
markedsanalyseﬁrmaet Synovate målinger på folks kjennskap til MOT.
Undersøkelsene viser at i aldersgruppen 15-24 år er total kjennskap
kommet opp i 78 %. Dette er en økning på hele 6 % fra 2007.
Antallet som leste om MOT i trykte media økte fra 90 millioner
i 2007 til 96 millioner i 2008.
Mye av dette skyldes samarbeidet med Reitan Servicehandel og deres 610
7-Eleven og Narvesen-butikker. Begge kjedene har gjennom 2008 kjørt ﬂere
kampanjer i butikk, hvor for eksempel en krone av hvert kampanjeprodukt har
gått til MOT. Dette har blitt synliggjort gjennom plakater i butikkene.
MOT ble nominert til årets sponsorobjekt i 2008. Det ble med nominasjon
dette året, men en god trøst var at Reitan Servicehandel vant sponsorprisen
i kategorien ”Intern utnyttelse”, på bakgrunn av sitt samarbeid med MOT.
MOT til å glede-dagen ble også en stor suksess i 2008. Åtte av våre
samarbeidspartnere i næringslivet, 42 samarbeidskommuner og tolv VGS
gjennomførte enkle aktiviteter for å spre enkle gleder. Vi ﬁkk også elleve
minutter på God morgen Norge på TV 2.
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Målbilde:
Vi skal gi økt verdi til MOTs partnere og bidragsytere.
De største inntektskildene har også i 2008 vært kommune- og skoleavtaler
samt avtaler med samarbeidspartnere innenfor næringslivet. Vi har også fått
viktige tildelinger fra Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet.
Fra Helsedirektorates bidrag kan vi spesielt nevne støtten til å starte en treårig
ekstern evaluering av vårt program i ungdomsskolen. I tillegg har vi fått store
tildelinger fra Gjensidigestiftelsen. Her har vi både fått støtte til vårt arbeide
med modellen ”Lokalsamfunn med MOT” og en post på hele 3,6 millioner
til istandsetting av lokalene på Gråkallen som vi ﬁkk i gave fra Trondheim
kommune i 2007.
Vi har hatt et fruktbart samarbeid med våre partnere innenfor næringslivet
også i 2008. Gjennom året har ca. 1000 ansatte hos våre samarbeidspartnere deltatt på bedriftsinterne MOT-foredrag. Vi har i tillegg deltatt på ulike
arrangementer sammen med våre samarbeidspartnere.

www.mot.no

Storebrand gjennomførte i 2008 et prosjekt som innebar støtte til nye
draktsett, MOT-effekter og MOT-kurs. De oppfordret alle sine ansatte til å
sende inn søknader på vegne av idrettslag som deres respektive barn og
ungdommer var en del av. Hele 12 lag ble plukket ut.

til riktig tid og også gjennom en endret intern fordeling av oppgaver. Dette
har gjort at vi har måttet tenke nytt på en del områder og det har medført
at mange har gått inn i nye roller i tillegg til sine eksisterende roller. De nye
utfordringene har blitt håndtert på en glimrende måte av våre medarbeidere
og det viser igjen at vi har en løsningsfokusert organisasjon som ikke er redd
for forandring.

EFFEKTIV DRIFT

På interne systemer er det også gjort nye forbedringer gjennom raskere og
bedre tilpassede løsninger for håndtering av data internt og også gjennom
forbedret tilgang for de av våre medarbeidere som ofte beﬁnner seg utenfor
Servicekontoret. Vi har gjennom dette klart å være enda mer tilgjengelig både
internt og for omgivelsene i 2008 og jobber kontinuerlig med dette videre.

Målbilde: MOT skal alltid ha en optimal bruk av ressurser.
Gjennom hele 2008 har vi hatt fortsatt fokus på å benytte våre interne
ressurser på en mest mulig effektiv måte. Dette gjelder både menneskelige
ressurser og interne systemer. Til tross for at noen sentrale personer har
valgt å prøve andre utfordringer utenfor MOT har vi klart å opprettholde og på
noen områder forsterke våre aktiviteter gjennom både å få inn nye personer

Den interne tilfredshetsundersøkelsen fra desember 2008 bekreftet trenden
fra året før og igjen ﬁkk vi respons som viste at vi har hatt godt fokus på alle
områder gjennom hele året.
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SØR-AFRIKA
I 2008 ble MOT South Africa etablert som økonomisk selvstendig organisasjon. Styret ble oppnevnt i mai
2008, og daglig leder ansatt 1. oktober. MOT i Norge har bistått organisasjonen med startkapital og praktisk
hjelp i oppstartfasen. Det forventes at organisasjonen er 100 % selvﬁnansiert f.o.m. 1. september 2009.
Det ble i 2008 gjennomført to skoleringer av nye MOT-informatører. Den ene ble gjennomført i George,
for 18 nye MOT-informatører ved South Cape College. Den andre fant sted i Cape Town for 54 nye
MOT-informatører. Disse kom fra College of Cape Town og Northlink College, samt fra tre nye college;
Boland College, False Bay College og West Coast College.
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STYRETS BERETNING
ORGANISERING
MOT er en ideell, landsomfattende, nonproﬁt, politisk og religiøst
uavhengig stiftelse med hovedkontor i Trondheim.

nå driftsmessig uavhengig av MOT i Norge, men holder selvfølgelig tett
kontakt med tanke på program, proﬁl og annet.

Pr 31.12.08 var mer enn 42 000 ungdommer inne i MOTs programmer
i ungdomsskolen og videregående skole. MOT hadde 109 samarbeidskommuner og 52 samarbeidsskoler. Disse kommunene og skolene
strekker seg fra Svalbard i nord til Farsund i sør. MOT har også
samarbeidsskoler i Spania, Belgia og Sør-Afrika.

MOT hadde pr 31.12.08 741 frivillige, engasjerte personer involvert i
virksomheten i tillegg til 25 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 2008 var 23.6 mot 21.9 i 2007.

Arbeidet med MOT i Sør-Afrika tok et viktig skritt videre i mai 2008 da det
ble etablert et eget lokalt styre for å videreføre og øke aktiviteten rundt
MOT i Sør-Afrika. Allerede i juli 2008 ble det ansatt egen daglig leder for
organisasjonen og Wanda Möller startet i oktober 2008 som første ansatt
i en MOT-organisasjon utenfor Norge! Hun har i løpet av kort tid kommet
langt med organiseringen av MOT i Sør-Afrika og organisasjonen her er

MOTs ledergruppe har også i 2008 fungert meget bra. Den interne
organiseringen blant MOTs ansatte består av to hovedteam, Kjerneteamet
og Proﬁlteamet. Landet har i store deler av 2008 vært delt inn i 9
distrikter med en distriktsleder som er ansvarlig for hvert sitt distrikt, men
har mot slutten av året blitt endret til å omfatte 4 distrikter.

16

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ
MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i 2008 for
å bedre arbeidsmiljøet. Sykefraværet har i 2008 vært på 8 % mot 1 % i 2007.
Det kortvarige sykefraværet var ikke vesentlig endret fra fjoråret. Økningen i
sykefravær skyldes i hovedsak sykemeldinger knyttet til svangerskap og andre
langvarige sykemeldinger som ikke er knyttet til arbeidsrelaterte årsaker. MOTs
verneombud har gjennom hele året hatt fokus på arbeidsmiljø og de ansatte.

Inntekter fra kommuner og skoler ble redusert med kr 0,372 mill til kr 7,296
mill (40 %). Statlige inntekter økte med 0,050 mill til 2,350 mill (12,9 %).
Salg av egne produkter økte med kr 209.288 til kr 901.487 (4,9 % ).
Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 2,535 mill (13,9 % ).
Tilskudd fra andre (foredrag, gaver m.m.) utgjør 0,642 mill.

Kostnader:
MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 30 ansatte i 2008 er 17 kvinner. 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

Samlede driftskostnader utgjør kr 17,717 mill, en økning på kr 1,059 mill
fra 2007.
Varekostnadene har økt med kr 0,655 mill til kr 3,520 mill.
Lønnskostnadene har økt med kr 0,508 mill.
Andre driftskostnader er kr 4,483 mill, en reduksjon fra året før på
kr 0,178 mill.

Disponering av resultatet:

MOT har i 2008 mottatt et litt større tilskudd fra staten enn året før. Kombinert
med inntekter fra kommuner, skoler og samarbeidspartnere omtrent som
forventet samt nye gaver og inntekter fra stiftelser har dette bidratt til at
aktiviteter, kvalitetssikring og utvikling har blitt gjennomført som planlagt.
Kombinasjonen mellom totale inntekter omtrent som planlagt, lavere
kostnader enn forventet på grunn av lav vekst, lavere reisekostnader,
meget effektiv drift og stor kostnadsbevissthet viser et resultat med et solid
økonomisk overskudd for 2008.
MOT har ikke som målsetting å tjene penger, men til enhver ha en forsvarlig
bufferkapital som sikrer MOTs trygghet.

Resultatregnskap
MOT hadde et driftsoverskudd i 2008 på kr 490.065 mot et overskudd på
kr 116.581 året før. Årsoverskuddet ble på kr 706.686 mot et overskudd
på kr 167.572 i 2007.

Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2008 var på kr 18.207.404, en økning på kr 1.432.873
fra året før. Inntektene fra samarbeidspartnere ble økt med 0,314 mill til kr
4,483 mill, noe som utgjør 24,6 % av de totale inntektene.
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Årets resultat, et overskudd på kr 706.686, foreslås disponert ved overføring
til annen egenkapital.

Balansen:
MOT har pr 31.12.08 en egenkapital på 4,095 mill inkludert grunnkapitalen
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 46,2 %. Tilsvarende
egenkapitalandel i 2007 var 43,6 %.
Annen kortsiktig gjeld utgjør hovedsaklig periodiserte inntekter og opptjente,
ikke utbetalte feriepenger.
MOT har pr 31.12.08 ikke langsiktig gjeld.
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et
rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2008. Styret og administrasjonen
anser at denne forutsetningen er til stede.
Det har 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 2008. MOT har blitt
proﬁlert av fotball- og håndballag, Aktive Medspillere, toppidrettsutøvere,
artister, samarbeidspartnere, media o.a. til en anslått markedsverdi på godt
over 50 millioner kroner i 2008.

FREMTIDSUTSIKTER
Det er vanskelig å spå fremtiden. I disse ﬁnanskrisetider tar også de største eksperter feil. Alle de ledende
økonomier i verden er nå på full fart inn i nedgangstider. Det som skjer nå skulle aldri skjedd ifølge
ﬁnanslærebøkene, sier investerings- og ﬁnanseksperter.
OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) og IMF (Det internasjonale pengefondet)
advarer mot at både USA, Europa og Japan vil være i resesjon (økonomien krymper to kvartaler på rad)
i 2009 – for første gang siden andre verdenskrig.
Det er viktig å ta dette på alvor og ta med seg faktasituasjonen i det som skjer i markedet og samfunnet.
Men det er alltid noen som styrker sin rolle og posisjon i ﬁnanskriser og nedgangstider, og det er sannsynlig
at MOT vil være en av disse.
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Vi tror MOT kommer til å bli mer synlig enn noen gang i 2009 og mer etterspurt enn noen gang fremover.
Internasjonale trendanalyser bekrefter dette: ”Økonomiske nedgangstider gir grobunn for verdimessig
oppgang og styrket fokus på sosial samvittighet. Luksusikoner vil alltid være der, men nå vil vi merke oss
med ikoner som stråler sosial samvittighet. I ﬁnanskriser og nedgangstider får vi nye statussymboler. Det
handler om å dyrke kjerneverdier, komme tilbake til kvalitet versus kvantitet. Vi vil få en oppblomstring av
normalitet. Jakten på det nye og kule vil dabbe av. Vi går inn i en antiforbrukstrend. Luksusforbrukstrenden
erstattes. Et av de store verdiord nå er ”godhet”. ”Å gjøre gode saker blir kanonviktig, gjerne på lokalt nivå”
uttaler trend- og innovasjonsbyrået Bengal til Dagens Næringsliv høsten 2008.
Dersom ledelsen i skoler og kommuner kjenner seg igjen i den ovennevnte beskrivelsen vil MOT bli viktig
for lokalsamfunnene. Vi vil nok høre ﬂere og ﬂere si at ”MOT og MOTs verdier er viktig for oss fremover.”

Trondheim, 19. mars 2009

Rune Bratseth – Styreleder

Grete I. Nykkelmo – Nestleder

Johann O. Koss – Styremedlem

Dag Otto Lauritzen – Styremedlem

Roger Granheim – Styremedlem

Atle Vårvik – Styremedlem/Daglig leder
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REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP
NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
1,8
1,8

2,8
3,8
4,8

BALANSE pr. 31.12.
2008

2007

Salgsinntekt
Tilskudd
Sum driftsinntekter

981 487
17 225 917
18 207 404

692 199
16 082 332
16 774 531

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3 519 547
9 561 790
152 952
4 483 050
17 717 339

2 865 037
9 054 120
77 601
4 661 192
16 657 950

490 065

116 581

Driftsresultat

NOTE EIENDELER

Renteinntekt
Annen ﬁnansinntekt
Annen ﬁnanskostnad
Netto ﬁnansresultat

215 908
713
216 621

50 834
310
153
50 991

Ordinært resultat

706 686

167 572

ÅRSRESULTAT

706 686

167 572

706 686
706 686

167 572
167 572

2007

346 128
346 128

406 491
406 491

206 131

305 760

1 705 545
99 625
1 805 170

915 192
78 388
100 210
1 093 790

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6 507 501

5 968 588

Sum omløpsmidler

8 518 802

7 368 138

SUM EIENDELER

8 864 930

7 774 629

Anleggsmidler
4

Driftsløsøre, inventar, verktøy,
kontormaskiner o.l.
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler

5

Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
8
8
8

2008

7

OVERFØRINGER
6,8

Overført til annen egenkapital
Sum overføringer
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REGNSKAPSPRINSIPPER

BALANSE pr. 31.12.
NOTE EGENKAPITAL OG GJELD
6

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

2008

2007

200 000
200 000

200 000
200 000

3 895 156
3 895 156
4 095 156

3 188 470
3 188 470
3 388 470

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

281 069
146 508
4 342 197
4 769 774
4 769 774
8 864 930

1 329 316
219 453
2 837 390
4 386 159
4 386 159
7 774 629

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
og god regnskapskikk.
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
anleggsmidler.
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
nedskrivning for påregnelig ukurans.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 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.
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NOTE 1 SALGSINNTEKT
Tilskudd
Tilskudd fra Staten
Barne- og likestillingsdepartementet
Helsedirektoratet
Kirke- og kulturdepartementet
Tilskudd fra samarbeidspartnere
Kommuneavtaler
Skoleavtaler
Tilskudd fra fond og stiftelser
Tilskudd fra andre
Sum

2008
2 350 000
250 000
2 100 000

2007
2 300 000
250 000
2 000 000
50 000

4 483 000
5 982 918
1 313 000
2 535 000
561 999
17 225 917

4 168 522
7 667 718 *

1 946 092
16 082 332

* Kommune- og skoleavtaler
NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER
Salgsinntekter
Pr. virksomhetsområde:
Salg av kalendere
Foredragshonorar
Salg av proﬁeringsprodukter
Sum
Geograﬁsk fordeling:
Norge

2008

2007
1 763

80 000
901 487
981 487

690 436
692 199

18 207 404

16 774 531

2008
118 790
1 154 834
2 245 923
3 519 547

2007
500 538
983 471
1 381 028
2 865 037

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser
2008
Lønn
7 982 508
Folketrygdavgift
1 178 378
Pensjonskostnader
118 600
Andre ytelser
282 304
Sum
9 561 790
Antall ansatte

2007
7 201 567
1 172 389
569 671
110 493
9 054 120

25 ansatte
fordelt på
23,6 årsverk

24 ansatte
fordelt på
21,9 årsverk

Lønn

Annen
godtgjørelse
7 715
0

NOTE 2 VAREKOSTNADER

Trykkekostnader
Proﬁleringsprodukter
Fremmede tjenester
Sum

Ytelser til ledende personer
Daglig Leder
Styre

542 486
0

Revisor
Godtgjørelse for revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr 119 491,25 inkl. mva

Pensjon: Bedriften har avtale om pliktig tjenestepensjonsordning
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NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kostpris
Avgang kostpris
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.

Transportmidler
252 604
0
0
252 604
140 010
112 594

Kontormaskiner
1 360 062
92 589
0
1 452 651
1 219 117
233 534

Inventar
50 854
0
0
50 854
50 854
0

Totalt
1 663 520
92 589
0
1 756 109
1 409 981
346 128

35 000
5 år
Lineær

117 952
3-4 år
Lineær

0
5 år
Lineær

152 952

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

NOTE 5 VARELAGER
2008
206 131
206 131

Innkjøpte varer
Sum

2007
305 760
305 760

NOTE 6 EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.08
Årets resultat
Egenkapital 31.12.08

Innskutt annen EK
200 000
0
200 000

Annen EK
3 188 470
706 686
3 895 156

Sum
3 388 470
706 686
4 095 156

NOTE 7 BANKINNSKUDD
Av selskapets totale bankinnskudd og kontanter er bundne skattetrekksmidler
inkludert med kr 362 593
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NOTE 8 AKTIVITETSREGNSKAP
2008
Anskaffelse av midler:
Tilskudd fra staten
Andre offentlige tilskudd
Tilskudd fra andre
Salgsinntekter
Sum anskaffelse av midler
Brutto ﬁnansposter:
Renteinntekter
Finanskostnader
Sum netto ﬁnansposter
Kostnader ved anskaffelse av midler:
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
Reiser og møter
Kontorkostnader
Porto og telefon
Trykkekostnader, honorarer
Sum kostnader ved anskaffelse av midler
Brutto disponibelt
Kostnader til administrasjon:
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
Reiser og møter
Kontorkostnader
Porto og telefon
Trykkekostnader, honorarer
Avskrivninger, tap på fordringer
Sum kostnader til administrasjon

2007

235 000
5 982 918
11 007 999
981 487
18 207 404

2 300 000
7 667 718
6 114 614
692 199
16 774 531

216 621

50 991

216 621

50 991

Kostnader til prosjekter:
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
Reiser og møter
Kontorkostnader
Porto og telefon
Trykkekostnader, honorarer
Avskrivninger, tap på fordringer
Sum kostnader til prosjekter
Aktivitetsresultat
Overført til egenkapital

2008

2007

8 421 164
3 196 714
898 343
638 687
2 681 346
126 818
15 963 072
706 686
706 686

7 938 176
2 615 267
841 561
660 867
2 732 592
72 168
14 860 631
167 572
167 572

Aktivitetsregnskapet er satt opp i samsvar med retningslinjene fra
Stiftelsen Innsamlingskontrollen.
471 301
178 908
50 277
35 745
150 065
886 295

552 261
64 824
16 452
29 207
173 487
836 231

17 537 730

15 989 291

669 325
52 998
51 798
39 304
45 001
9 545
867 972

639 065
180 472
47 588
42 647
45 883
5 433
961 088

NOTE 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Av annen kortsiktig gjeld utgjør 3 184 440 periodiserte inntekter
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REVISJONSBERETNING
REVISJONSBERETNING FOR 2008
Vi har revidert årsregnskapet for MOT for regnskapsåret 2008, som viser et
overskudd på kr 706 686. 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 og daglig leder.
Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til
revisorlovens og stiftelseslovens krav.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet
og endringer i egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk i Norge

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.

• 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.

• 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

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, 19. mars 2009

Helge G. Lorentzen
statsautorisert revisor
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Jon Kr. Stokkan
statsautorisert revisor
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BUDSJETT 2009
KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2009:

DRIFTSINNTEKTER
Avtaler

7 972 875

Foredragshonorar
Tilskudd samarbeidspartnere

50 000
4 231 000

Verdier samarbeidspartnere

900 000

Supportere

305 000

Staten

2 200 000

Fond og stiftelser

5 225 000

Salg proﬁleringsartikler

750 000

Inntekter MOT-Camp
Tilskudd fra andre
SUM DRIFTSINNTEKTER

50 000
1 600 000
23 283 875

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad

4 380 000

Lønnskostnader

9 707 768

Andre driftskostnader

8 450 000

Avskrivninger
SUM DRIFTSKOSTNADER

100 000
22 637 768

Resultat

646 107
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Det at vi for 2009 budsjetterer med et betydelig overskudd er et resultat
av den ﬁnansielle situasjonen i markedet for tiden. I en periode med stor
usikkerhet omkring aktivitet og økonomi er det viktigere enn noen gang å ha
en reserve for å kunne videreføre de aktivitetene vi allerede har påbegynt, og
for også å kunne bygge videre på det grunnlag som allerede er lagt med tanke
på arbeidsmodeller for de kommende år.
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 2009 vil MOTs tre overordnede programmer – ”MOT i ungdomsskolen”,
”MOT i videregående skole” og ”MOT i fritid” – ytterligere styrkes og
rendyrkes. Det vil spesielt bli jobbet med ”Nye MOT i VGS” som for tiden
er i en pilotfase hos utvalgte skoler. MOTs sentrale opplæring (skolering,
etterutdanning, oppfølging og andre samlinger) vil fortsatt inngå i disse
programmene.
2009 vil være et år med fokus på utrulling av modellen ”Lokalsamfunn med
MOT” (LmM). Etter en nylig avsluttet pilotfase vil LmM tas i bruk i større
omfang både hos eksisterende og nye samarbeidskommuner og skoler.

www.mot.no
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MOTs Hovedsamarbeidspartnere:

MOTs Samarbeidspartnere:

Ark Bokhandel, Bauda-konsernet, Magneten Kjøpesenter, Microsoft, Peppes Pizza

Statlige bidragsytere:

Helsedirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet

MOTs ﬁlm- og fototeam:

Ludvig Killingberg, Klipp og Lim, Scanpix, Studio Lasse Berre

MOT-supportere:

Centra Gruppen, Cutrin Norge, Ergo Group, Grytting, Inter Revisjon Norge, Rica Hell Hotel, Scanpartner, Søral

MOT er medlem i:

MOT har livet til ungdom i sentrum
MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot –
MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei

