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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
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GRATULERER
MOT er 15 år i 2012.

Det er tre ganger flere 16-åringer på kontrollskolene som ikke har en
eneste venn.

Gratulerer med dagen! Men aller mest gratulerer med gode prestasjoner
i 15 år!
MOTs helhetstenking i bygging av organisasjonsidentitet har betalt seg. MOT
har helt siden starten hatt et bredt fokus – på kulturbygging og opplæring,
synliggjøring, gjennomføring, struktur, finansiering, dokumentasjon og utvikling
av program, tiltak, filosofi og teoretisk grunnlag. Men allikevel – ildsjelene og
ungdommen har stått i sentrum.
MOTs helhetstenking i bygging av mennesket og samfunn har betalt seg.
MOT har i 15 år jobbet med å så verdier og holdninger som har:
• bygget varmere og tryggere samfunn og oppvekstmiljø
• styrket menneskers innsikt, livsmestring og mot – til å leve,
bry seg og si nei
Dokumentasjon viser at MOT oppnår målene med å skape
• robuste ungdommer som tror på egne krefter og tar bevisste valg
• trygge miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle
Evalueringer viser at ungdom på MOT-skoler har mer selvtillit, optimisme og
mot, og at MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.
Ungdommer på MOT-skolene er bedre til å bry seg og si nei, og til å stå i mot
gruppepress.

Det er 37 % flere 16-åringer på kontrollskolene som blir mobbet flere ganger
i uken. På kontrollskolene er det 70 % flere 16-åringer som ikke trives noe
særlig eller ikke i det hele tatt i friminuttene. 45 % flere på kontrollskolene
(i 10.klasse) vil IKKE si det til noen dersom de ser andre blir mobbet.
På kontrollskolene er det 45 % flere 16-åringer som røyker hver dag eller 1-5
dager i uken. På kontrollskolene var det 80 % flere som var under 13 år da de
var fulle for første gang. Det er 40 % flere på kontrollskolene som i 10.klasse
drikker alkohol så mye som en gang i uka eller mer.
På MOT-skolene var det 32 % flere i 9.klasse som ville prate med de som er
mye alene.
Ungdommene på MOT-skolene scorer høyere på alle disse påstandene:
”jeg har respekt for meg selv”, ”jeg mener jeg er verdt noe”, ”jeg har en
positiv holdning til meg selv”, ”alt i alt føler jeg at jeg er en bra person”,
”i klassen vår føler elevene seg like mye verd”.
Tusen, tusen takk til alle dere som er, og har vært, MOT-entusiaster, og en
spesiell takk til MOTs finansielle bidragsytere, ildsjeler og medarbeidere.

Atle Vårvik
Leder, MOT

3

www.mot.no

AKTIVITET OG EFFEKT
MOT i ungdomsskolen, videregående
skole og på fritidsarenaen
Ved årets slutt i 2011 var 61 951 ungdommer en del av MOTs p rogram
på ungdomsskole og videregående skole. Disse var fordelt på
228 u ngdomsskoler (50 318 elever), 27 videregående skoler og én
folkehøgskole (til sammen 11 638 elever).
MOT-informatørene hadde gjennom de ordinære skolebesøkene som er en
del av MOTs program i ungdomsskolen og videregående skole, anslagsvis
350 000 elevtreff i ungdomsskolen og ca. 33 000 elevtreff på videregående
skole i 2011. I tillegg møter ungdom MOT på fritiden gjennom frivillige arrangement i lokalsamfunnet i regi av bl.a. MOT-informatørene og
MOTivatørene. Eksempler på slike arrangement er MOT til å glede-dagen,
MOT-Idol, MOT-natt, konkurranser og MOT-turné.

MOTs effekt på ungdom
Hvert år gjennomfører MOT Desemberundersøkelsen, som er en intern
undersøkelse for elever ved 10.trinn på skolene som er med i MOT sitt
program. I 2011 fikk vi totalt 4 974 svar, en økning på 945 respondenter
sammenlignet med 2010. Elevene blir bedt om å svare på åtte påstander på
en skala fra 1-7, der 1 er helt uenig og 7 er helt enig. Gjennomsnittscore på
alle spørsmålene ble på 5,54 i 2011, en økning på 0,08 poeng fra 2010.
Hvert år skriver tusenvis av tiendeklassinger og andre ungdommer fra
MOT-skoler brev til MOT. I brevene forteller ungdommene bl.a. om hva de er
stolte av, hva de drømmer om og hvordan MOT har påvirket dem. Vi får også
mange positive og konstruktive tilbakemeldinger fra elever som besvarer
Desemberundersøkelsen. Av 4 974 besvarelser hadde hele 3 047 skrevet
egne kommentarer. Av disse var 2 000 udelt positive, 729 var konstruktive,
242 nøytrale og bare 92 negative.
Her er noen av tilbakemeldingene:
“Etter vi starta med MOT har eg faktisk fått betre sjølvtillit. Eg er meir sikker
på meg sjølv, og har mange gonger vorte tilbydt røyk, men sagt nei. Eg er
veldig i mot røyk, så det er eigentleg eit bevisst val. Viss det hadde vore i
byrjinga av 8.klasse hadde eg sikkert sagt ja. Grunnen til det hadde vore at eg
hadde ikkje vore sikker nok på meg sjølv, eller tort sagt nei.”
“At vi ungdommer har MOT hjelper en person veldig mye. Min mening er at
MOT bidrar til å gjøre mobbere om til mennesker som bryr seg om andre, og
MOT forandrer klassemiljøet helt.”
“MOT er veldig opptatt av ungdommene på skolen og inkluderer alle i sitt
opplegg. Etter 4 år med MOT har jeg lært masse om meg selv og selvbildet
mitt har blitt mye sterkere og bedre. Med faste MOT-møter med klassen har
klassemiljøet blitt bedre og vi er nå en skikkelig sammensveiset klasse –
takket være MOT. Jeg ser alltid frem til møtene og de bringer bare med seg
positive ting.”
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2009

2010

2011

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor

5,77

5,85

5,90

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet

5,30

5,48

5,52

MOT er ærlig, ekte og til å stole på

5,93

5,96

6,04

MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger

5,85

5,91

5,95

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg

5,10

5,23

5,33

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

4,96

5,12

5,25

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres

5,17

5,30

5,35

MOT har gjort det lettere for meg å si nei

4,71

4,85

4,96

Gjennomsnitt alle

5,35

5,46

5,54

Påstand

“MOT har stor betydning for ungdom her på vår ungdomsskule. Miljøet her
har blitt fantastisk og tror heller ikkje det er mange skuler som har eit så bra
miljø som det vi har. Og alt takket være MOT. Elevene her er flinke til å si nei,
og det er bra! MOT har også fått en del elever til å stå meire opp for det dei
meiner.”
Lærerne på MOT-skolene deltar i en egen undersøkelse i forbindelse med
Desemberundersøkelsen til elevene. Vi fikk inn 424 svar fra lærere, 30 flere
enn i 2010, på hva de syntes om MOT og om MOT hadde positiv effekt på
elevene deres. På en skala fra 1-7 hvor 1 var ”i liten grad” og 7 var ”i stor
grad” var gjennomsnittet på 5,67. En økning fra 2010 på 0,06 poeng.
Våren 2011 gjennomførte vi igjen en eierskapsundersøkelse hos ordførere,
rådmenn og lokal MOT-ledelse i Lokalsamfunn med MOT. Svarprosenten økte
fra 43 % i 2010 til 63 % i 2011 og en økning på gjennomsnittscore fra 6,05 til
6,19 på en skala fra 1-7, der 1 er ”i liten grad” og 7 er ”i stor grad”.
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I tillegg fikk toppledelsen mulighet til å svare på to åpne spørsmål. Her er to
tilbakemeldinger på følgende spørsmål: ”Opplever du at MOT har medført noe
positivt for lokalsamfunnet, og så fall hva?”:
Rådmann:
“Mye større bevissthet om grunnverdiene generelt, og dette er i tråd med våre
egne målsettinger i kommuneplan og målsettinger innenfor oppvekstområdet.
MOT-arbeidet blir nå brukt som den felles plattformen vi arbeider ut fra i alle
sammenhenger.”
Ordfører:
“Virkningene er dokumenterte og synlige i ungdomsskolene våre. Som
ordfører er jeg stolt av det gode arbeidet koordinator og informatør har lagt
ned gjennom mange år. Elever/ungdommen, lærere og foreldre gir tydelig
uttrykk for at arbeidet er viktig og settes pris på.”

www.mot.no

MOT-turneen:
38 Lokalsamfunn med MOT og bortimot 15 000 ungdommer fikk våren 2011
besøk av MOT-turneen. En suksess som gjenspeiles i alle de fantastiske
tilbakemeldingene fra ungdom og voksne som fikk oppleve, delta og være
en del av den magiske stemningen MOT-turnégjengen sammen med lokale
ungdommer skapte.

“Vi puster inn.. og ut, og fortsatt gliser vi like bredt hele gjengen i Lindås når vi
tenker på hva som “traff” oss på tirsdag. Helt fantastisk. Det er jo sånn at man
tenker, planlegger og håper, men aldri helt VET hvordan slike p rosjekt ender.
Noen ganger blir det som man hadde tenkt – andre ganger ikke. K onserten
med MOT svarte til forventningene og forhåpningene, og vel så det. Så proffe
som dere er, og så får vi lov til å farge det på vår måte – fra b reaking til korps.
Helt, helt fantastisk. Tilbakemeldingene har vært formidable. Alle koste seg, og
alle hadde en flott opplevelse. Igjen: Tusen, tusen takk:)”
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Tusen takk til Gjensidigestiftelsen, som bidrar til å skape magi og forsterke
eierskap og glede i lokalsamfunnene. Uten den finansielle støtten fra
Gjensidigestiftelsen hadde ikke dette vært mulig.
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Magisk åpning av verdens første MOT-kafé
20.10.11 ble en historisk dag for MOT og lokalsamfunnet Tinn, da verdens
første MOT-kafé ble åpnet. MOT-fargene gjenspeiles i alle rommene i kafeen,
som både et aktivitetsrom for ungdom, samt en plass der ungdom kan
anskaffe seg MOTs identitetssymboler, som t-skjorter, sekk m.m.

www.mot.no

FOKUSOMRÅDER
Kulturbygging

Spiller nr 4: Samarbeidslag/Organisasjoner

Målbilde:
MOT skal ha medarbeidere som skaper prestasjoner, eierskap og glede
på alle områder i alle ledd

Samarbeidslag og organisasjoner er både ambassadørlag som profilerer MOT,
forbund, humanitære organisasjoner, breddelag fra idrett, korps, kultur m.fl.
Pr 31.12.11 hadde MOT 154 Aktive Medspillere med MOT, dvs lag og
foreninger som er tilknyttet MOT-kommuner og våre Lokalsamfunn med MOT.

Landslaget:

Spiller nr 5: MOT-skoler (Samarbeidsskoler)

Spiller nr 1: MOT-givere 			

Pr 31.12.11 var MOT inne på totalt 256 MOT-skoler, hvorav
228 ungdomsskoler, 27 videregående skoler og en folkehøyskole (pilot).

MOT-givere er viktige bidragsytere som gir alt fra store økonomiske
tilskudd til mindre gavetilskudd. De største bidragsyterne i 2011 var
Gjensidigestiftelsen og Helsedirektoratet.

Spiller nr 6: Kapteinsgruppa 			

Spiller nr 2: Lokalsamfunn med MOT

Spiller nr 7: Lokal MOT-ledelse

Pr 31.12.11 hadde MOT 125 Lokalsamfunn med MOT-avtaler. Herav
107 L okalsamfunn med MOT-kommuner og 18 Lokalsamfunn med
MOT-skoler. Det ble i løpet av 2011 undertegnet 44 nye Lokalsamfunn med
MOT-avtaler.
Pr 31.12.11 hadde vi 2 samarbeidskommuner med MOT, dvs kommuner som
ikke har konvertert til Lokalsamfunn med MOT. I løpet av 2011 avsluttet
9 kommuner sine avtaler med MOT.

Spiller nr 8: MOT-ambassadører

Spiller nr 3: Samarbeidspartnere
Pr 31.12.11 hadde MOT tre Hovedsamarbeidspartnere med MOT: Reitan
Servicehandel gjennom sine kjeder 7-Eleven og Narvesen, Uno-X Gruppen AS
og Sparebank 1 SMN.
MOT hadde pr 31.12.11 fem Samarbeidspartnere med MOT: Egmont
Serieforlaget, Lumesse, IKEA Leangen, Microsoft og Peppes Pizza.

Pr 31.12.11 hadde MOT 27 ansatte fordelt på 23,5 årsverk.

Hvert Lokalsamfunn med MOT har en lokal MOT-ledelse som består av lokal
MOT-leder og MOT-koordinator, som får ansvar for å lede og koordinere
MOT-arbeidet i lokalsamfunnet. Lokal MOT-leder og MOT-koordinator deltar
på den obligatoriske skoleringen som MOT-informatørene deltar på, men med
deler av kurset tilpasset sin rolle.

Pr 31.12.11 var 33 toppidrettsutøvere og 10 artister nasjonale
MOT-ambassadører. I tillegg har flere Lokalsamfunn med MOT utnevnt egne
lokale MOT-ambassadører.

Spiller nr 9: MOTivatører
MOTivatører er voksne som har en aktiv rolle i f.eks fritidsklubber, e ller
trenere og ledere i en Aktiv Medspiller med MOT som har g jennomført
MOTivatørskolering på 4 timer. Pr 31.12.11 hadde MOT 331 aktive
MOTivatører.
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Spiller nr 10: Ungdom med MOT

Spiller nr 11: MOT-informatører

Ungdom med MOT (UMM) er ungdom med gode holdninger og som er positive
rollemodeller for andre ungdommer. For å bli UMM må de delta på en todagers UMM-skolering eller de kan få tilbud om å bli UMM etter å ha blitt kåret
til klassens modige forbilde.
Pr 31.12.11 hadde MOT 3740 Ungdom med MOT (UMM) og det ble i løpet av
året rekruttert 635 nye UMM fra ungdomsskole og videregående skole.

MOT-informatørene er våre målscorere og det er i møtet mellom informatør og
ungdom at de magiske øyeblikkene oppstår.
Pr 31.12.11 hadde MOT 574 skolerte MOT-informatører i virksomhet rundt
omkring i landet. Det ble rekruttert og skolert 82 nye MOT-informatører i løpet
av 2011.
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MOTs produktutvikling
Målbilde: MOT skal skape nye, og forsterke eksisterende programmer og
tiltak hvert år
Syv viktige punkter i produktutvikling:
1. Utvikling av teoretisk grunnlag
2. Utvikling av MOTs tilnærmingsmåter
3. Utvikling av skoleprogrammer
4. Utvikling av tiltak
5. Plan for implementering (Lokalsamfunn med MOT)
6. Utdanning
7. Evaluering

Lokalsamfunn med MOT
Lokalsamfunn med MOT (LMM) er en helhetsmodell og implementerings
strategi for å nå best mulig inn til ungdom med MOTs filosofi og budskap.
Hensikten er å styrke en felles forståelse, forpliktelse og motivasjon på
ledernivå i kommunen og skolen, og blant lærere, foreldre og ungdom.
Tre viktige punkter i Lokalsamfunn med MOT er:
• MOT er en rød tråd på ungdoms arenaer, gjennom program og tiltak i
skolen og på fritiden
• Lokale MOT-team som deler kunnskap og inspirasjon
• Toppforankring av MOT i lokalsamfunnet

MOT i ungdomsskolen er et kraftsentrum i et LMM. I 2011 ble MOT
i ungdomsskolen videreutviklet og forsterket. En viktig del av MOT i
ungdomsskolen er Ungdom med MOT (UMM). UMM gjennomfører tre
skolebesøk til 7.klasse for å gjøre overgangen fra barne- til u ngdomsskolen
lettere. De jobber også for å forsterke skolemiljøet på u ngdomsskolen sin. Det
er dessuten utviklet et besøk for 7.klasseforeldre som gjennomføres av UMM
som går i 10.klasse.
MOT i ungdomsskolen består av 14 besøk med elevene, to MOT-møter
med foreldrene og årlig forventningssamtale med trinnlærerne, som alt
gjennomføres av voksne MOT-informatører som er utdannet av MOT sentralt.
MOT i videregående skole bygger på programmet MOT i ungdomsskolen
og er et helhetlig pedagogisk program der ungdommene får trening i å
bruke MOTs kommunikasjonsverktøy. Programmet består av syv besøk hvor
fire av besøkene på VG1 gjennomføres av Ungdom med MOT som går VG3.
Programmet er videreutviklet og forsterket. Verdiuka er en del av p rogrammet
og består av skolestart med MOT og to skolebesøk med MOT, hvor det ene
besøket også omhandler UNICEFs prosjekt Den Ene. UMM og det lokale
MOT-teamet gjennomfører i tillegg miljøaktiviteter gjennom skoleuka for
VG1-elevene.
Felles for begge programmene: Gjennom ung til ung-formidling, øvelser,
historier, dialog og rollespill, bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på
hverandre og vise mot.

Vi har tydeliggjort MOTs implementeringsstrategi gjennom en åtte punkts
sjekkliste kalt Suksesskriterier for Lokalsamfunn med MOT.
MOTs skoleprogrammer er pr. 31.12.11 definert som:
MOT i ungdomsskolen, alle årstrinn
MOT i videregående skole, alle årstrinn
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MOTs tiltak

Lærerforedrag. For å skape en positiv kultur på skolen, styrke læringsmiljøet
og helhetstankegangen som MOT jobber ut ifra, er det viktig at lærerne k jenner
til og har eierskap til MOT. Det ble gjennomført 47 lærerforedrag i 2011.

De største tiltakene er:
MOT-turneen. Gjensidigestiftelsen har også i 2011 gjort det mulig for MOT
å gi noe tilbake til noen av våre Lokalsamfunn med MOT som g jennom flere
år har jobbet godt med MOT. I 2011 besøkte MOT-turneen 38 lokalsamfunn.
MOT-turneen inneholdt blant annet et show med profesjonelle m
 usikere
og mange lokale ungdommer, foredrag for lærere, samling for det lokale
MOT-teamet, og årsmøte med toppledelsen i kommunen, den lokale
MOT-ledelsen, en ungdomsrepresentant og MOTs sentrale ledelse.

Global Dignity Day. Global Dignity ble etablert i 2006 av bl.a. Kronprins
Haakon. I 2009 ble de første verdighetsbesøkene gjennomført med MOT som
partner og de er nå et eget tiltak i MOT i videregående skole. 20. oktober er
den offisielle Global Dignity-dagen. I 2011 arrangerte 145 v ideregående skoler
i Norge Global Dignity Day og vi nådde ut til 27 000 elever. 1 050 veiledere
bidro til at dagen ble en suksess. Internasjonalt ble dagen markert i over
50 land, for ca. 100 000 ungdommer.

MOT-Camp. MOT-Camp er et inspirasjons- og bevisstgjøringskonsept
som ble offisielt åpnet 1. september 2011. I løpet av høsten hadde vi tre
signalbærersamlinger à fire dager med til sammen 37 ungdommer fra LMM
i alderen 16-25 år. 15 ledere fra våre samarbeidspartnere gjennomførte det
samme konseptet som våre signalbærere. Vi hadde også en leirskolepilot med
48 tiendeklassinger fra LMM Overhalla.

Global Dignity har tre formål:
• fremme verdighetsbasert lederskap
• stimulere til en global samtale om verdighet
• engasjere ungdom i betydningen av verdighet

MOT til å glede-dagen. Mer enn 80 Lokalsamfunn med MOT og
6 samarbeidspartnere gjennomførte aktiviteter på MOT til å glede-dagen
23. november 2011.

MOT til studenter. MOT til studenter består av tre ting; Rektor knytter MOT
inn i sin velkomsttale til nye studenter, MOT-medarbeidere holder appell til alle
studentfadderne og over to dager utdanner vi Studentfaddere med MOT. Disse
skal gi trygghet til de nye studentene. I 2011 utdannet vi 25 Studentfaddere
med MOT på NTNU i Trondheim.

Drømmefondet. Alle 9.klassingene som er i MOTs program i u ngdomsskolen
rundt om i Norge får muligheten til å fortelle om sin drøm til MOT under
drømmebesøket i desember. Hvert år hjelper Drømmefondet noen av disse
ungdommene med å nå sine drømmer. Siden 2005 og frem til og med 2011
har 31 ungdommer fått oppfylt sin drøm gjennom Drømmefondet. I tillegg har
flere Lokalsamfunn med MOT på eget initiativ kåret og gjennomført drømmer
til flere ungdommer.
MOT i fritid. MOT i fritid er en viktig del av MOTs helhetstenking i
Lokalsamfunn med MOT, og et verktøy i positiv kultur- og verdibygging på
ungdoms fritidsarena. I 2011 gjennomførte vi 13 MOTivatørsamlinger for
trenere og ledere i lokalsamfunnene.
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Mot til å leve-boka. Mot til å leve-boka er en ”bevisstgjøringsbok” og et
oppslagsverk i holdninger, verdier og kulturbygging. Tanken til forfatteren,
MOT-gründer Atle Vårvik, er at boka skal være et verdifullt redskap for MOTs
medarbeidere, aktører og for målgruppene. Boka inneholder Atles tanker
og erfaringer, blandet med historier og setninger som er hentet fra utvalgte
og inspirerende forfattere. Dette er satt inn i en sammenheng med MOTs
grunnverdier og byggesteiner.
MOT i sosiale/digitale media. MOT er aktiv i sosiale medier og ønsker å
forsterke de andre tiltakene gjennom aktivitet i digitale medier. Det viktigste
formålet er å inspirere og bevisstgjøre, og styrke ungdoms eierskap og glede
med MOT. Det startet med Chat med MOT på MSN i 2007. I 2011 hadde vi
ca. 5 000 chatte-samtaler med ungdom gjennom MSN. I dag er Facebook et
viktig virkemiddel og i 2011 passerte vi 20 000tilhengere.

www.mot.no

Utdanning

Evaluering

MOTs utdanning er videreutviklet og består nå av tre ting:
• To samtaler, en kvalitetssikringssamtale som gjennomføres av
lokal MOT-ledelse, og en forretningssamtale som gjennomføres av
MOT sentralt
• Fire dagers skoleringssamling på MOT-Camp
• Ett døgns sertifiseringssamling for MOT-informatørene rett
i etterkant av skoleringen, og som primært gjennomføres i
områdene rundt Oslo, Bergen og Trondheim

PROBA Samfunnsanalyses evalueringsrapport av MOT i u ngdomsskolen
ble ferdig i september 2011. Denne evalueringen er både en
sammenligningsundersøkelse og en før- og etterundersøkelse. Ca 450 elever
fra 21 MOT-skoler og ca 450 elever fra 21 kontrollskoler er fulgt over tre år.

I 2011 hadde vi tre skoleringssamlinger hvor vi utdannet 84 nye
MOT-informatører, 8 lokale MOT-ledere og 23 MOT-koordinatorer. Vi
gjennomførte syv sertifiseringssamlinger for MOT-informatørene.

PROBAs prosjektleder forteller at det er sjelden man finner så mange positive
effekter i en rapport som de har gjort i evalueringen av MOT i ungdomsskolen.
Ungdommer på MOT-skolene har mer selvtillit, optimisme og mot, og MOT
beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. Ungdommer på
MOT-skolene er bedre til å bry seg, si nei og stå i mot gruppepress. Det er tre
ganger flere 16-åringer på kontrollskolene som ikke har en eneste venn, enn
på MOT-skolene.
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Profilbygging
Målbilde: MOT skal hvert år forsterke de viktigste arenaer for
synliggjøring av MOT-logo som en påminnelse om MOTs grunnverdier.
Profilbygging er et av MOTs viktigste fokusområder og innebærer
organisasjonens media-, informasjons- og markedsaktiviteter.
MOT er svært opptatt av synlighet. Nettopp fordi at hver gang MOT logoen
vises, så får målgruppen en påminnelse om budskapet. Dermed oppnås mye
av hensikten med MOT.
2011 ble et sterkt medieår for MOT. Vi hadde flere nasjonale TV-opptredener
enn tidligere år. Vi hadde blant annet tidenes lengste MOT-innslag på God
Morgen Norge i forbindelse med MOT til å glede-dagen den 23. november.
Samme dag var også MOT på Førkveld i NRK. MOT arrangerte kjendiskamp
under årets Norway Cup, som ble direktesendt på TV2. I forbindelse med
Norway Cup hadde MOT også et lengre TV2-innslag som handlet om MOTs
kåring av gode rollemodeller.
MOT preget flere ganger sportssendingene på TV2 og NRK med rene
MOT-intervjuer, samt logo-eksponering på tøy.
MOT hadde også utallige logo-eksponeringer i forbindelse med
tippeliga-sendinger.
MOT har i 2011 vært på turné sammen med TV2, under konseptet
”Sykkellandsbyen”.
I tilknytning til dette ble det produsert og sendt 1 -2 live-sendinger
hver dag, i tillegg til en fast kveldssending. Under disse sendingene var
MOT-kaptein Ingrid Ness Rolland fast programleder og MOT hadde en enorm
logo-profilering i tillegg til redaksjonell omtale. Enkelte sendinger på kveldstid
hadde over 350 000 seere.
Denne turneen var tidenes største arena for profilbygging med MOT siden
starten i 97, hvis man utelukker tippeligaen og logo-eksponeringen her.
MOT har en egen Facebook-side. Denne siden hadde ved utgangen av året
over 20 000 fans.
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MOT hadde 1001 treff i trykte og nettbaserte aviser, og antall ganger sett og
lest ble 68 321 913 i disse mediene. Den estimerte annonseverdien på denne
medieomtalen er på kr. 23 273 000, nøytralt vektet. Hvis halvparten av sakene
hadde vært positive, ville tilsvarende tall vært over 70 millioner. MOT har nesten
bare hatt positive medieomtaler.
MOT ga i 2011 ut to MOT-magasin. Et på våren, og et i forbindelse med MOT til å
glede-dagen. Førstnevnte hadde et opplag på 30 000 og sistenevnte på 40 000.
Magasinene ble distribuert gjennom alle YX-stasjonene, Narvesen, 7-Eleven og
Peppes Pizza.
Det ble delt ut 9 650 kalenderplakater til alle landets ungdomsskoler, og til
alle VGS som har et samarbeid med MOT. Det ble delt ut nærmere 45 764
strikkmapper ved skolestart til alle ungdommene som er med i MOTs program i
ungdomsskolen og videregående.
MOT var en del av og hadde stor synlighet på TV2 Sportens SnowShow, Norges
største vinter-event. Nesten 20 000 ungdom deltok, fordelt på 10 alpinsentre.
TV2 hadde bred dekning av dette gjennom sine sportssendinger.
MOT til å glede-dagen ble arrangert for 8.år på rad. Det var aktivitet i
81 lokalsamfunn og hos 6 av MOTs samarbeidspartnere. Det var 102 oppslag i
media, to helsider i Dagbladet og store kampanjer hos Peppes Pizza, Narvesen og
7-Eleven, i forbindelse med denne dagen.
MOT var veldig synlig i tippeligaen gjennom profilering på drakt og tett samarbeid
med 8 klubber. Disse var RBK, Odd Grenland, Aalesund, Molde, Brann, Lillestrøm,
Fredrikstad og Sogndal.
MOT var synlig i Adeccoligaen gjennom profilering på drakt og tett samarbeid
med 4 klubber. Disse var Kongsvinger, Hødd, Bryne og Bodø/Glimt.
MOT delte ut egen pris på NISOs Årets spiller-kåring for tredje år på rad. Prisen
Årets modigste fotballspiller gikk til Kristoffer Paulsen Vatshaug. Årets spiller ble
sendt på TV2.
I tillegg kommer MOT-turneen som er omtalt tidligere.

www.mot.no

Finansiering

Effektiv drift

Målbilde: Vi skal kontinuerlig gi økt verdi til MOTs partnere og
bidragsytere.

Målbilde: MOT skal alltid ha en optimal organisering, implementering og
bruk av ressurser.

De største inntektskildene har også i 2011 vært kommune- og skoleavtaler
samt avtaler med samarbeidspartnere i næringslivet. I tillegg har vi hatt en
vesentlig inntektskilde i ulike prosjekttildelinger knyttet til MOT-Camp fra
Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen UNI, Eckbos legater og Torstein Erbos gavefond.
Gjensidigestiftelsen har i tillegg støttet Lokalsamfunn med MOT-turneen og
St. Thomas minnefond har støttet Chat med MOT-tjenesten.

I 2011 har vi fortsatt arbeidet med konvertering av eldre samarbeidsavtaler i
kommuner og skoler. Dette har vi nå jobbet med siden 2008 og i løpet av året
har vi fullført konvertering av så godt som alle avtaler til nye ”Lokalsamfunn
med MOT”-avtaler. Dette har igjen gjort at vi har kunnet endre fokus gjennom
året til også å jobbe mer med vekst. Fra sommeren av har vi hatt en person
dedikert til dette arbeidet og det har resultert i flere nye avtaler både med
kommuner og enkeltskoler. Antallet elever i MOTs programmer er derfor
høyere enn noen gang. Den interne organiseringen som ble innført i 2010
er nå innkjørt gjennom et helt driftsår og det viser seg at denne modellen
er meget effektiv både i forhold til oppfølgingen av lokalsamfunnene, samt
når det gjelder intern bruk av ressurser. Den største endringen på IKT-siden
har vært knyttet til MOT-Camp. Her er det innført en egenutviklet løsning for
gjennomføring av PC-baserte tester knyttet til bevisstgjøringskonseptet. Den
sterke kostnadsbevisstheten vi alltid har hatt i MOT har i år gitt seg spesielt
utslag på MOT-Camp der en drøm er realisert på rekordtid, ikke minst takket
være gode hjelpere som har bidratt på mange ulike måter.

Andre viktige bidragsytere har vært Helsedirektoratet som har støttet
prosjektet Aktiv Medspiller Elite, i tillegg til ferdigstilling av den 3-årige
evalueringen av MOT i ungdomsskolen. Kunnskapsdepartementet har gitt
støtte til MOTs arbeid i skolen. Vi har mottatt flere gaver gjennom året, de
fleste er gaver til MOTs arbeid generelt, men også noen knyttet spesielt til
MOT-Camp, der Reitangruppen og IBM kan nevnes spesielt.
Vi har også i 2011 hatt et veldig aktivt samarbeid med våre
samarbeidspartnere innenfor næringslivet. Narvesen og 7-Eleven har gjennom
året logoprofilert MOT i stor grad både på emballasje, i vinduer og på fasade.
Peppes Pizza profilerte særlig sitt samarbeid med MOT i forbindelse med MOT
til å glede-dagen 23. november.
Uno-X Gruppen har utarbeidet og distribuert et eget MOT betalingskort til alle
sine kunder. Hver gang man benytter dette kortet ved kjøp av drivstoff, går
drivstoffrabatten uavkortet til MOT. I 2011 genererte dette kortet en inntekt på
kr. 73 000 til MOT.
MOT fornyet i 2011 sitt samarbeid med Sparebank 1 SMN.
Gjennom året har ca 1 000 ansatte hos våre samarbeidspartnere deltatt på
bedriftsinterne MOT-foredrag. MOT har også deltatt på ulike arrangementer
sammen med samarbeidspartnerne.
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MOT utland
Sør-Afrika2)

Namibia

MOT SA (South Africa) har i 2011 hatt stabil aktivitet med ca. 150 a ktive
MOT-informatører. MOT er fortsatt på alle de 6 statlige collegene i Western
Cape Province. Våren 2011 startet implementeringen av MOT ved
5 ungdomsskoler, og pr 31.12.11 hadde ca. 220 ungdomsskoleelever MOT.
Totalt er ca. 6 500 ungdommer med i MOTs programmer i Sør-Afrika. I en
undersøkelse i juli 2011 blant lærerne på collegene sier 87 % av det p.g.a.
MOT har vært en positiv endring i studentenes oppførsel og holdninger, og
75 % sier at det er færre tilfeller av rapportert mobbing og antisosial o ppførsel
blant elevene. 57,4 % mener at MOT er ekstremt verdifullt i forhold til
utdanning.

I 2011 startet et nytt pilotprosjekt med MOT i Namibia. Elin og Lars-Erik
Hauklien fra Norge har bosatt seg i Namibias hovedstad Windhoek og
drifter prosjektet med egne midler. De har skrevet intensjonsavtaler med
lokale myndigheter og to skoler, og startet implementeringen av MOT i
disse skolene i mai. Pr 31.12.11 har totalt ca. 1 000 elever MOT i Namibia.
Tilbakemeldingene fra elevene er meget positive. Videreføringen av prosjektet
i 2012 avhenger av at man lykkes med fi nansiering ut over egne midler.

Organisasjonen har i 2011 hatt utfordringer med å skaffe nye midler til
driften. I november fikk de et 3-årig tilsagn fra et fond, som var avgjørende
for å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter på slutten av året. MOT SA er
avhengig av å skaffe ytterligere midler i første halvår 2012 for å sikre den
videre driften.

Pilotprosjektet i Thailand har blitt videreført i 2011. Tre lærere har kjørt
MOT-programmet ved to ungdomsskoler og en gruppe på fritiden, for til
sammen ca. 220 elever. Lærerne forteller at det er merkbar positiv forandring
på elevene, som også tør å åpne seg mer overfor medelever og lærerne.
Prosjektet i Thailand driftes på frivillig basis.
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Thailand

www.mot.no

Styrets beretning
Organisering
MOT er en ideell, landsomfattende, nonprofit, politisk og religiøst uavhengig
stiftelse med hovedkontor i Trondheim.
Pr 31.12.11 var ca 62 000 ungdommer inne i MOTs programmer i
ungdomsskolen og videregående skole. Disse var elever ved de 256 norske
MOT-skolene som igjen fordeler seg på avtaler med 125 Lokalsamfunn med
MOT, 2 samarbeidskommuner og 30 enkeltskoler (inkludert vgs). Skolene
strekker seg fra Lyngen i nord til Farsund i sør, i tillegg til norske skoler i
Spania.
MOT i Sør-Afrika hadde i 2011 sitt tredje hele driftsår og i løpet av
dette året har det igjen vært stor aktivitet rundt arbeidet med collegene,
organiseringen og finansieringen. Organisasjonen her er driftsmessig
uavhengig av MOT i Norge, men holder tett kontakt med tanke på program,
profil og annet. MOT i Sør-Afrika har nå 2 faste ansatte og når ca. 6 500
ungdommer på college og ungdomsskoler i og omkring Cape Town.

MOT hadde pr 31.12.11 4833 engasjerte personer involvert i v irksomheten
i tillegg til 27 ansatte medarbeidere. De 4833 personene bestod av
MOT-informatører, MOTivatører, Ungdom med MOT og Lokal MOT-ledelse
tilknyttet MOT gjennom samarbeidsavtaler med kommuner, skoler eller
aktører på ungdoms fritidsarena.
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2011 var 21,6 mot 22,5 i 2010.
MOTs ledergruppe har også i 2011 fungert meget bra. Modellen med
en ledergruppe på fem personer og ytterligere fire personer i en utvidet
ledergruppe er nå godt innkjørt. Den interne organiseringen blant MOTs
ansatte består av to hovedteam, Profilteamet samt Kjerneteamet som
omfatter Programteam, Gjennomføringsteam og det nye MOT-Camp-
teamet. I tillegg er det også et mindre Administrasjonsteam. Aktiviteten
rundt omkring i landet har også i 2011 vært delt inn i to regioner,
Sør, Øst, Vest (SØV) og Midt, Nord (MN) som har vært styrt av hver sin
regionleder. Det er utviklet en egen kommunikasjonsmodell som beskriver
kommunikasjonslinjene mellom MOT sentralt og de lokale teamene.
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ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ
MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i 2011 for å
bedre arbeidsmiljøet. MOT har også i 2011 hatt avtale om bedriftshelsetjeneste
med Aktimed som har gjennomført en intern a rbeidsmiljøundersøkelse med
gode resultater. Sykefraværet har i 2011 vært på 5,7 % mot 1,8 % i 2010. Det
kortvarige sykefraværet var omtrent på nivå med fjoråret, mens økningen i
langtidsfraværet skyldes forhold som ikke er relatert til a rbeidsplassen. I 2011
ble det opprettet en egen HMS-rolle i tillegg til Verneombudsrollen.
MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 30 ansatte i 2011 var 20 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
MOT har i 2011 igjen mottatt et noe mindre tilskudd fra staten enn året
før. Inntekter fra kommune- og skoleavtaler er også redusert noe. Større
prosjekttilskudd fra Gjensidigestiftelsen for gjennomføring av MOT-turné og
istandsetting av MOT-Camp, samt økning i inntekter fra samarbeidspartnere har
bidratt til at vi har hatt mulighet til en økning i aktivitetsnivå på mange områder.
Realiseringen av konseptet MOT-Camp har vært et stort løft både a rbeidsmessig
og økonomisk og har bidratt til mye av økningen i aktivitet, men også her har det
vært stor fokus på kostnadseffektivitet. Det har i 2011 vært betydelige investeringer i dette konseptet som regnskapsmessig vil avskrives over flere år, noe
som også påvirker periodisering av tilhørende prosjektmidler.
Kombinasjonen mellom inntekter fra flere forskjellige kilder, et k ostnadsbilde
knyttet til høyere aktivitet, meget effektiv drift og fortsatt stor k ostnadsbevissthet
viser et resultat med et bra økonomisk overskudd for 2011.
MOT har ikke som målsetting å tjene penger, men skal til enhver tid ha en
forsvarlig bufferkapital som sikrer MOTs trygghet.

Resultatregnskap
MOT hadde et driftsoverskudd i 2011 på kr 368 485 mot et overskudd på
kr 54 954 året før. Årsoverskuddet ble på kr 636 521 mot et overskudd på
kr 334 292 i 2010.
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Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2011 var på kr 21 547 807, en nedgang på
kr 647 575 fra året før.
Inntektene fra samarbeidspartnere ble økt med 1,413 mill til kr 6,385 mill,
noe som utgjør 29,6 % av de totale inntektene.
Kommuner og skoler ble redusert med kr 0,394 mill til kr 8,209 mill (38,1 %).
Statlige tilskudd ble redusert med 0,659 mill til 0,950 mill (4,4 %).
Salg av egne produkter ble redusert med kr 456 536 til kr 419 746 (1,9 %).
Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 4,612 mill (21,4 %).
Driftsinntekter MOT-Camp utgjør 0,509 mill (2,4 %)
Tilskudd fra andre (foredrag, gaver m.m.) utgjør 0,462 mill.

Kostnader:
Samlede driftskostnader utgjør kr 21,179 mill, en reduksjon på kr 0,961 mill
fra 2010.
Varekostnadene er redusert med kr 0,604 mill til kr 4,358 mill.
Lønnskostnadene har økt med kr 0,355 mill.
Andre driftskostnader er kr 5,479 mill, en nedgang fra året før på kr 1,025 mill.

Disponering av resultatet:
Årets resultat, et overskudd på kr 636 521, foreslås disponert ved overføring til
annen egenkapital.

Balansen:
MOT har pr 31.12.11 en egenkapital på 5,203 mill inkludert g runnkapitalen
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 49,3 %. Tilsvarende
egenkapitalandel i 2010 var 48,9 %.
Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 3 032 300 periodiserte inntekter. Resterende
kortsiktig gjeld er i stor grad opptjente, ikke utbetalte feriepenger.
MOT har pr 31.12.11 ikke langsiktig gjeld.
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et
rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2011. 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.

www.mot.no

FREMTIDSUTSIKTER
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Å være i forkant, ved å bygge gode kulturer og plante gode verder i lokalsamfunnene, vil sannsynligvis være den
beste måten å forebygge spesifikke utfordringer og problemer på. Derfor er framtidsutsiktene for MOT svært
gode. Leverandører av helhetstenking, kulturbygging og planting av gode verdier vil det bli mer og mer behov
for. Nettopp dette er det viktigste MOT leverer.

Trondheim, 25. mars 2012

Rune Bratseth – Styreleder

Dag Otto Lauritzen – Styremedlem

Marit Breivik – Nestleder

Johann O. Koss – Styremedlem

Roger Granheim – Styremedlem

Astrid Lødemel - Styremedlem

Atle Vårvik – Styremedlem/Leder

19

Regnskap
Resultatregnskap
NOTE	DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

balanse pr. 31.12.
2011

2010

NOTE EIENDELER

2011

2010

1,8
Salgsinntekt
438 246
879 110
		 Anleggsmidler			
1,8
Tilskudd
21 109 561 21 316 272
		Varige driftsmidler
		 Sum driftsinntekter
21 547 807 22 195 382
4
Driftsløsøre, inventar, verktøy,
				
		
kontormaskiner o.l.
2 719 000
97 211
2,8
Varekostnad
4 358 217
4 961 856
		 Sum varige driftsmidler
2 719 000
97 211
3,8
Lønnskostnad
10 889 989 10 535 098
		
4,8
Avskrivninger
452 217
139 580
		Sum anleggsmidler
2 719 000
97 211
		
Annen driftskostnad
5 478 677
6 503 894
				
		Sum driftskostnader
21 179 100 22 140 428
		 Omløpsmidler		
				
		Driftsresultat
368 707
54 954
5
Varelager
135 991
179 208
						
				
		FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
		Fordringer		
				
8
Renteinntekt
269 862
278 483
		 Kundefordringer
2 036 458
268 895
		
Finanskostnad
2 049
0
		
Forskuddsbetalte kostnader
199 548
420 137
8
Annen finansinntekt
0
855
		Sum fordringer
2 236 006
689 032
		 Netto finansresultat
267 813
279 338
				
					
7
Bankinnskudd, kontanter o.l.
5 464 873
8 370 439
		 Ordinært resultat
636 521
334 292
		
				
		Sum omløpsmidler
7 836 870
9 238 679
		ÅRSRESULTAT
636 521
334 292
				
				
		SUM EIENDELER
10 555 870
9 335 890
		 OVERFØRINGER		
6,8 Overført til annen egenkapital
		 Sum overføringer

636 521
636 521

334 292
334 292
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balanse pr. 31.12.

Regnskapsprinsipper	

				
		
NOTE EGENKAPITAL OG GJELD	
2011
2010
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapskikk.
6
Egenkapital			
Salgsinntekter						
		
Innskutt egenkapital
200 000
200 000
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
		 Sum innskutt egenkapital
200 000
200 000
				
Klassifisering og vurdering av balanseposter				
		
Opptjent egenkapital		
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen
ett år, samt poster som knytter seg til vare- og tjenestekretsløpet. Øvrige poster er
		
Annen egenkapital
5 003 129
4 366 609
klassifisert som anleggsmidler.
		 Sum opptjent egenkapital
5 003 129
4 366 609
		Sum egenkapital
5 203 129
4 566 609
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
				
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler
		
Gjeld 			
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet
		
ikke forventes å være forbigående.
		Kortsiktig gjeld		
		 Leverandørgjeld
647 506
472 208
Fordringer
		
Skyldige offentlige avgifter
595 098
400 235
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
9
Annen kortsiktig gjeld
4 110 139
3 896 838
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de
		 Sum kortsiktig gjeld
5 352 743
4 769 281
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en u spesifisert
		Sum gjeld
5 352 743
4 769 281
avsetning for å dekke antatt tap.					
		SUM EGENKAPITAL OG GJELD	
10 555 870
9 335 890
Varebeholdninger
Varebeholdning og trading av varer for videresalg er overdratt til en ekstern
partner. Bokført beholdning i MOT er verdsatt til kostpris og består av varer
beregnet for bruk i vår prosjektrelaterte virksomhet.				
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 		
2011		
2010						
Tilskudd fra Staten		
950 000		
1 609 000
Helsedirektoratet
700 000		1 400 000
Kunnskapsdepartementet
250 000			
Justis- og politidepartementet			
109 000
Arbeids- og velferdsdirektoratet			
100 000
Tilskudd fra samarbeidspartnere		
6 385 448		
4 972 254
Kommuneavtaler		 6 584 865		6 589 464
Skoleavtaler		 1 623 877		2 013 753
Tilskudd fra Fond og Stiftelser		
4 612 459		
5 970 375
MOT-Camp		509 000		
0
Tilskudd fra andre		
443 911		
161 426
Sum		 21 109 560		21 316 272

Fortsettelse NOTE 1 Inntekter		

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser

Salgsinntekter
2011
2010
Pr. virksomhetsområde:			
Foredragshonorar
18 500
2 828
Salg av profileringsprodukter
419 746
876 282
Sum
438 246
879 110

Lønnskostnad
2011
2010
Lønn
8 741 896
8 738 409
Folketrygdavgift
1 349 804
1 298 085
Pensjonskostnader
700 597
462 183
Andre ytelser
97 692
36 421
Sum
10 889 989
10 535 098
		
Antall ansatte: 30 ansatte fordelt på 21,6 årsverk

Geografisk fordeling:		
Norge
21 547 806

22 195 382

Note 2 Varekostnader

Trykkekostnader
Profileringsprodukter
Fremmede tjenester
Sum

2011
456 319
868 393
3 033 505
4 358 217

2010
369 681
1 585 554
3 006 621
4 961 856

Ytelser til ledende personer
Lønn
	Pensjonskostnader
Daglig Leder
608 076

Annen
godtgjørelse
7 324

Revisjon			
Godtgjørelse for revisjon utgjør kr 92 000 eks mva.			
Godtgjørelse for andre revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr. 16 835 eks mva.

Pensjon
Bedriften har avtale om pliktig tjenestepensjonsordning.
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Note 4 Varige driftsmidler
							
	Inventar 	Bygn.messige endringer
Transportmidler	Kontormaskiner
EDB HW
Totalt
Anskaffelseskost 01.01.			
77 594
38 428
175 852
291 874
Tilgang kostpris
537 625
2 279 346
0
0
257 035
3 074 006
Avgang kostpris			
0
0
0
0
Anskaffelseskost 31.12
537 625
2 279 346
77 594
38 428
432 887
3 365 880
Akkumulerte avskrivninger 31.12
Bokført verdi pr. 31.12
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

89 850
447 775

227 799
2 051 547

71 694
5 900

19 983
18 445

237 555
195 332

646 881
2 719 000

89 850
3 år
Lineær

227 799
5 år
Lineær

35 896
5 år
Lineær

7 686
3-4 år
Lineær

90 986
3 år
Lineær

452 217

Note 5 Varelager

Innkjøpte varer
Sum

2011
135 991
135 991

2010
179 208
179 208

Note 6 Egenkapital
	Innskutt annen EK	
Egenkapital 01.01.11
200 000
Årets resultat
0
Egenkapital 31.12.11
200 000

Annen EK	Sum
4 366 608
4 566 608
636 521
636 521
5 003 129
5 203 129

Note 7 Bankinnskudd			
		
Av selskapets totale bankinnskudd og kontanter er bundne skattetrekksmidler
inkludert med kr 290 208,34
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Note 8 Aktivitetsregnskap

2011
2010
2011
2010
Kostnader til prosjekter:			
Anskaffelse av midler:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
9 269 217
9 278 378
Tilskudd fra staten
950 000
1 609 000
Reiser og møter
2 353 548
4 108 879
Andre offentlige tilskudd
6 584 865
6 589 464
Kontorkostnader
1 865 836
1 545 472
Tilskudd fra andre
13 574 695
13 117 808
Porto og telefon
507 217
512 133
Salgsinntekter
438 246
879 110
Trykkekostnader, honorarer
4 214 935
4 520 597
Sum anskaffelse av midler
21 547 806
22 195 382
Avskrivninger, tap på fordringer
420 562
129 809
			
Sum kostnader til prosjekter
18 631 315
20 095 268
Brutto finansposter:			
Aktivitetsresultat
636 521
334 292
Renteinntekter
265 987
278 483
Overført til egenkapital
636 521
334 292
Finanskostnader
2 048
Annen finansinntekt
0
855
Sum netto finansposter
268 035
279 338
			
Note 9 Annen kortsiktig gjeld
Kostnader ved anskaffelse av midler:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
861 075
519 276
Av annen kortsiktig gjeld utgjør 3 032 300 periodiserte inntekter. Dette
Reiser og møter
218 636
229 958
er midler som er tildelt og bundet til fremtidige års aktiviteter.		
Kontorkostnader
173 329
86 494
						
Porto og telefon
47 119
28 662
Trykkekostnader, honorarer
391 551
253 001
Sum kostnader ved anskaffelse av midler
1 691 709
1 117 391
Brutto disponibelt
20 124 132
21 357 329
			
Kostnader til administrasjon:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
759 697
737 445
Reiser og møter
49 050
61 041
Kontorkostnader
-15 628
91 867
Porto og telefon
28 303
26 447
Trykkekostnader, honorarer
3 221
1 200
Avskrivninger, tap på fordringer
31 655
9 771
Sum kostnader til administrasjon
856 298
927 771
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revisjonsberetning
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for MOT, som består av balanse per 31. d esember
2011, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 636 521 for r egnskapsåret
avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet for MOT avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2011
og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir
et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig
for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift
og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i
samsvar med lov og forskrifter.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på b akgrunn
av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og
god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing.
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og
kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og
daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for
beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av
revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder
vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for
selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men
ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene
er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
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Trondheim, 25. mars 2012

Helge G. Lorentzen
statsautorisert revisor
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budsjett 2012
KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2012

DRIFTSINNTEKTER 2012
LMM-avtaler

7 000 000

Skoleavtaler/VGS

1 500 000

Avtaler Næringsliv

5 500 000

Tilskudd Staten

4 100 000

Tilskudd Fond og Stiftelser

4 100 000

Driftsinntekter MOT-Camp

1 000 000

Salg av profileringsartikler

400 000

For 2012 planlegges et nullbudsjett. Inntektsnivået legges høyere enn
foregående år med bakgrunn i budsjettert økning innenfor flere områder.
Vi fortsetter veksten i avtaler med lokalsamfunn og skoler, forventer større
tilskudd fra staten og vil få nye inntekter fra drift av MOT-Camp. I posten
Andre inntekter ligger også en andel på kr. 1,25 mill. som er inntekter og
gaver knyttet til arrangementet MOT 15 år.

På kostnadssiden vil vi også i 2012 merke økt aktivitet knyttet til vekst
i lokalsamfunn, gjennomføring av MOT-turneen, første hele driftsår for
MOT-Camp og gjennomføring av det nevnte arrangementet MOT 15 år. I tillegg
SUM DRIFTSINNTEKTER
25 350 000
kommer den generelle aktiviteten vi har bygd opp over tid, men det er også
innarbeidet en kultur med fokus på kostnadseffektivitet som gjør at vi har stor
		
tro på at vi skal holde oss innenfor de definerte rammene.
DRIFTSKOSTNADER 2012
Det er ikke budsjettert med den betydelige verdien som MOTs lokale
Lønn og sosiale kostnader
11 800 000
medarbeidere utgjør. Disse er helt sentrale i MOTs kjernevirksomhet og tar seg
Varekostnader
5 450 000
av det lokale MOT-arbeidet uten at MOT sentralt dekker lønn, administrasjons
Inventar, driftsmateriell
2 250 000
utgifter m.m. Dette arbeidet er frivillig, eller det inngår i den lokale
Telefon, porto
650 000
MOT-medarbeiderens arbeidstid der denne til daglig er ansatt.
Reisekostnad
4 400 000
For 2012 vil MOTs overordnede programmer ”MOT i ungdomsskolen” og
Annen kostnad
800 000
”MOT i videregående skole” ytterligere styrkes og rendyrkes. MOTs sentrale
SUM DRIFTSKOSTNADER
25 350 000
opplæring (skolering, etterutdanning, oppfølging og andre samlinger) er
fortsatt en viktig del av disse programmene og tiltakene.
DRIFTSRESULTAT
0
Andre inntekter

1 750 000
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