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Årsrapport 2012
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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En fantastisk start!

MOT når nye høyder

MOT er i startgropa på to meget store tiltak: «Mestringsreisen med MOT»
og «Signalbærer med MOT». For å kunne starte opp med disse var vi helt
avhengige av ekstra tilskudd for 2012 og 2013. Og vi har fått det.
3,2 millioner fra Gjensidigestiftelsen. 600.000 fra Stiftelsen UNI. Dette betyr
enormt mye, og vi er svært takknemlige. Det gjør at det blir flere u ngdommer
som vil oppleve mestring og flere lokalsamfunn og nærmiljø som vil få
ungdom som er gode kulturbyggere og ledere.

MOT har i løpet av dette året utviklet evalueringsarbeidet ytterlige og har brukt
utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for å måle effekt på mobbing og trivsel
i skolen. Elevundersøkelsen for 2011 viser at:
• Det bare er halvparten så mange 10.klassinger som mobbes flere ganger
i uken på MOT skoler, sammenlignet med landsgjennomsnittet.
4,2 % versus 2,1 %.
• Blant landsgjennomsnittet er det en økning i antall elever som mobbes
flere ganger i uken i løpet av ungdomsskoletiden. På MOT-skolene er det
en reduksjon i antall elever som mobbes flere ganger i uken i løpet av
ungdomsskoletiden.

MOT har i 2012 tydeliggjort MOT-konseptet slik at det skal være enda enklere
å kommunisere hva MOT er. MOT-konseptet er også et styringsverktøy som
skal gjøre det lettere for de ansvarlige å lede MOT i hverdagen.
MOT-konseptet er konkretisert i seks elementer ut fra tre faktorer:
• Det MOT brenner lidenskapelig for
• Det MOT kan bli best i verden til
• MOTs gjennomføringsmåte
De seks elementene er: Visjon, Verdier, Prinsipper, Oppdrag, Medarbeidere
og Organisasjon.
Tusen takk til alle dere som er, og har vært, MOT-entusiaster.
En spesiell takk til MOTs lokale ildsjeler og medarbeidere, og MOTs
samarbeidspartnere og andre finansielle bidragsytere for innsatsen i 2012.

Atle Vårvik
President
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I tillegg viser elevundersøkelsen 2012 at:
• Det er nesten tre ganger så mange som har høy mistrivsel på landsbasis
kontra MOT-skoler. Landsbasis: 2,3 %. MOT-skoler: 0,8 %.
• Det er en reduksjon av høy mistrivsel fra 8. til 10.klasse på MOT-skoler,
fra 0,9 til 0,8 %. På landsbasis er det en økning av høy mistrivsel fra
8. til 10.klasse, fra 1,1 til 2,3 %.
Disse resultatene hadde vi ikke klart å oppnå uten en stor bevissthet på å
ha de riktige medarbeiderne. I løpet av 2012 har vi fått mange nye glødende
medarbeidere, samtidig som mange av de vi allerede har, har fått større eierskap
og glede av MOT. I MOT er vi opptatt av å ha de rette menneskene i de riktige
rollene, fordi de er MOTs viktigste identitetsbyggere og vekst- og verdiskapere.
Det er alle medarbeiderne våre som er med på å gjøre visjonen om et varmere
og tryggere oppvekstmiljø mulig. Jeg er stolt og imponert over den jobben som
gjøres ute i lokalsamfunnene. Jeg er stolt av å være på et lag som jobber mot et
felles mål. Skal vi lykkes med MOT må alle dra i samme retning og bidra med
sine godføtter, og her føler jeg MOT har nådd nye høyder i 2012. Gratulerer kjære
medarbeidere, for å ha vært med på å skape magiske øyeblikk hos ungdommene.
Dere har vært med på å utgjøre en forskjell i samfunnet.
Marte Snorroeggen
Leder MOT Norge
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AKTIVITET OG EFFEKT
MOT i ungdomsskolen, videregående
skole og på fritidsarenaen
Ved årets slutt i 2012 var 61 956 ungdommer med i MOTs p rogrammer
på ungdomsskole og videregående skole. Disse var fordelt på
232 u ngdomsskoler (50 318 elever), 30 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 v ideregående
skole i 2012. I tillegg møter ungdom MOT på fritiden gjennom frivillige
arrangement i lokalsamfunnet i regi av bl.a. MOT-informatørene og
MOTivatørene. E ksempler på slike arrangement er MOT til å glede-dagen,
OPPdager med MOT, MOT-natt, konkurranser og MOT-turné.
Øvrige nøkkeltall fra aktivitet i 2012:
• Utdanning. I 2012 ble det arrangert fem skoleringssamlinger hvor det
ble utdannet 110 nye MOT-informatører, 15 lokale MOT-ledere og
29 M
 OT-koordinatorer. Det ble gjennomført 12 sertifiseringssamlinger for
MOT-informatører. I forbindelse med jubileet deltok 306 MOT-informatører
og lokal MOT-ledelse på etterutdannings- og nettverkssamling.
• Ungdom med MOT. I 2012 ble 373 Ungdom med MOT skolert i
ungdomsskolen.
• Lærerforedrag. Det ble avholdt 78 lærerforedrag for lærere ved MOT-skoler.
• MOT i Fritid. 92 MOTivatører skolert gjennom 11 MOTivatørsamlinger for
trenere og ledere i lokalsamfunnene.
• Studentfadder med MOT. 37 Studentfaddere med MOT ble utdannet på
NTNU i Trondheim og 25 Studentfaddere med MOT ved HSF i Sogndal.
• Global Dignity Day. I 2012 arrangerte 140 videregående skoler Global
Dignity Day i Norge med ca. 30 000 elever. 1 200 veiledere bidro til at
dagen ble en suksess. Internasjonalt ble dagen ble markert i over 50 land
for ca. 100 000 ungdommer.

Desemberundersøkelsen 2012
2010

2011

2012

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor

5,85

5,90

5,79

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet

5,48

5,52

5,45

MOT er ærlig, ekte og til å stole på

5,96

6,04

5,91

MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger

5,91

5,95

5,82

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg

5,23

5,33

5,26

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

5,12

5,25

5,16

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres

5,30

5,35

5,26

MOT har gjort det lettere for meg å si nei

4,85

4,96

4,85

Gjennomsnitt:

5,46

5,54

5,44

2012-undersøkelsen 10.klasse:
Mobbes flere ganger i uken:
Landsbasis 3,5 %
MOT-skoler 2,2 %
• 59 % flere mobbes flere ganger i uken på landsbasis kontra MOT-skoler.

MOTs effekt på ungdom
Elevundersøkelsen
MOT har sammenlignet landsgjennomsnittet i U
 tdanningsdirektoratets
elevundersøkelse med MOT-skoler. Landsgjennomsnittet er alle
ungdomsskolene i landet. MOT-skolene er til sammen 3500 elever fordelt på
35 MOT-skoler i 31 kommuner der MOTs implementeringsmodell er brukt.
Alle tall nedenfor er hentet fra Elevundersøkelsen.
2011-undersøkelsen 10. klasse:
• På MOT-skoler var det bare halvparten (2,1 %) så mange som ble mobbet
flere ganger i uken, sammenlignet med landsgjennomsnittet (4,2 %).
• Blant landsgjennomsnittet var det en økning i antall elever som mobbes
flere ganger i uken i løpet av ungdomsskoletiden. På MOT-skolene er det
en reduksjon i antall elever som mobbes flere ganger i uken i løpet av
ungdomsskoletiden.
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Mistrivsel på skolen (trives ikke i det hele tatt) i 10.klasse:
Landsbasis 2,3 %
MOT-skoler 0,8 %
• Det er nesten tre ganger så mange som har høy mistrivsel på landsbasis
kontra MOT-skoler.
Graden av høy mistrivsel er relativt stabil fra 8. til 10.klasse på MOT-skoler,
fra 0,9 til 0,8 %.
Det er en økning av høy mistrivsel fra 8. til 10.klasse på landsbasis, fra 1,1 til
2,3 %.
Utvikling skoler som startet med MOT i 2009 (8 stykker):
Tall fra åtte skoler som startet med MOT i 2009 er hentet ut fra
Elevundersøkelsen. Andelen elever som ble mobbet flere ganger i uken i 2008
lå omtrent likt med landsgjennomsnittet – 4,6 %. Tall fra 2012 viser at de som
mobbes hyppig er mer enn halvert. Kun 2,2 % opplever å blir mobbet flere
ganger i uken.
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En annen positiv utvikling med disse åtte skolene er at av de elevene som ble
mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer oppga 38,3 % at de ikke trivdes på
skolen våren 2008. I 2012 var andelen elever i denne gruppen redusert til ca
en tredjedel – 13,4 %. Dette sannsynliggjør en svært viktig dobbelteffekt ved
å bruke MOT, ikke bare er det mindre mobbing på MOT-skolene, men i tillegg
så er det langt færre av de som opplever mobbing som mistrives på skolen.
Desemberundersøkelsen
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 2012 fikk vi inn totalt 6 100 svar, en økning på 1 100 respondenter
sammenlignet med 2011. 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 5,44 i 2012, en nedgang på 2 % fra 2011.
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.
• Jeg synes MOT er en fantastisk organisasjon som gjør og har gjort mye
med meg og mange andre. MOT er akkurat det ungdommen i dag trenger!
Det får oss til å tenke selv og bli selvstendige mennesker!

www.mot.no
• MOT er veldig artig og hjelper meg å tenke skikkelig over livet mitt!

«MOT har blitt en viktig samarbeidspartner og har vært med på å gi arbeidet

• MOT-besøka har vore veldig morosame og lærerike. Vi har hatt morosame
leika, og lært veldig mykje. Eg trur MOT har hjelpt personar til å verte
tryggare på seg sjølv, og gjort at dei klarar å ta eigne val, uavhengig av
andre. Eg trur også at møta har fått folk til å tenkje over kva dei seier og
gjer mot andre.

med verdier og holdninger et tydeligere innhold. MOT-programmet er med i
skolens planer bl.a. for arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet. Elevene
er stolte av MOT. Etter at vi ble Lokalsamfunn med MOT har skolen fått god
støtte fra lokalsamfunnet gjennom de ulike aktivitetene elevene er med på i
fritida.»
Rektor ungdomsskole

• Mot er bra, for det hjelper ungdom med å ta sine egne valg. Mot besøka
har vert veldig kjekt og lærerikt.
• Jeg digger mot og ville gjerne hatt det enda meire! Jeg synes ikke noe skal
forandres! Glad vi hadde MOT!

«Det er veldig positivt å få vera med elevane i desse øktene, høyre og sjå dei
på ein annan måte. Grunnverdiane til Mot er også fine til å ta med seg inn
i andre fag – type RLE, samfunnsfag. Det eg likar best er språket og bileta
som elevane får gjennom MOT-øktene. Då kan eg henvise til satellittbanen,
lommelykta, så får eg alle elevane til å tenkje på den måten eg vil med ein
gang.»
Lærer i ungdomsskolen

«MOT tek opp tema elevane kjenner seg att i. Gjennom leikar, øvingar og
r ollespel får elevane kjenne på og gje uttrykk for kjensler dei sjølve og andre
ber på, og dei lærer seg å setje ord på kjenslene sine. Elevane får også trening
i å vere hyggjelege mot kvarandre, gje kompliment.»
Lærer i ungdomsskolen
Lærerne på MOT-skolene deltar i en egen undersøkelse i forbindelse med
Desemberundersøkelsen til elevene. Vi fikk inn 608 svar fra lærere, 184 flere
enn i 2011, 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 6,01. En økning fra 2011 på 8,09 %.
Rektorene har for første gang svart på egne spørsmål på Desember
undersøkelsen. 91 rektorer besvarte undersøkelsen i 2012. For første gang
er de spurt direkte om implementering av MOT på sin skole. På spørsmålet
om i hvor stor grad de opplever at skolen bruker MOT som et kulturbyggings
verktøy er gjennomsnittet 5,30.
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I 2012 gjennomførte vi også Eierskapsundersøkelsen for tredje året på rad.
Undersøkelsen blir gjennomført blant MOT-ledelse i Lokalsamfunn med MOT.
Vi fikk inn 329 svar, som er en økning på 171 svar fra året før. På spørsmålet
om i hvor stor grad de opplever MOT-arbeidet som viktig for et varmere og
tryggere oppvekstmiljø var gjennomsnittet på 6,09, en minimal nedgang på
0,1 fra 2011.

«MOT har gitt oss ny energi og en felles verdiplattform for arbeidet med barn
og ungdom. Dette gjelder såvel kommuneorganisasjonen, men ikke minst i
forhold til samspillet med frivillige lag og foreninger.»
Rådmann i et Lokalsamfunn med MOT

MOT-turneen
For fjerde året på rad ble MOT-turneen arrangert i Lokalsamfunn med MOT
over hele landet. 36 Lokalsamfunn med MOT og rundt 15 000 ungdommer
fikk våren 2012 besøk av MOT-turneen.
Turneen skal forsterke eierskap og glede i Lokalsamfunn med MOT. Turneen
består av en konsert med MOT-artister og lokal ungdom, samt et faglig
opplegg for kommune- og skoleledelse.
Gjensidigestiftelsen støttet MOT-turneen også i 2012. Vi vil rette en stor takk
til stiftelsen, som gjør det mulig for MOT å skape robuste ungdommer i trygge
lokalsamfunn over hele Norge.

«Det å få besøk av MOT-turneen er eit sjeldan godt høve til å setje det
førebyggjande arbeidet på kartet. Det er til inspirasjon for vidare satsing i det
viktige arbeidet med å byggje eit godt Lokalsamfunn med MOT.»
Einar Vik Arset, MOT-leder og rådmann i Ulstein kommune
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FOKUSOMRÅDER
Kulturbygging
Målbilde:
MOT skal ha medarbeidere som skaper prestasjon, eierskap og glede på
alle områder og i alle ledd.
MOT har rundt 5 500 medarbeidere rundt om i hele Norge som er ildsjeler.
Den riktige ildsjelen er MOTs viktigste identitetsbygger og vekst- og
verdiskaper. I tillegg til medarbeiderne våre har vi viktige bidragsytere og
støttespillere som er med på å gjøre at MOT skaper prestasjoner, eierskap og
glede. Dette når vi gjennom landslaget vårt som ser slik ut:
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Spiller nr 4: Samarbeidslag/organisasjoner
Samarbeidslag og organisasjoner er ambassadørlag som profilerer MOT.
Tippeligalag, forbund, humanitære organisasjoner, breddelag fra idrett, korps,
kultur m.fl. Per 31.12.12 hadde MOT 156 Aktive Medspillere med MOT, dvs.
lag og foreninger som er tilknyttet Lokalsamfunn med MOT.
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Spiller nr 5: MOT-skoler
Per 31.12.12 var MOT inne på totalt 265 MOT-skoler, hvorav
232 ungdomsskoler, 32 videregående og én folkehøyskole.

Spiller nr 6: Kapteinsgruppa 			
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Per 31.12.12 hadde MOT 26 ansatte fordelt på 23 årsverk.

Landslaget:
Spiller nr 1: MOT-giverne 			

Spiller nr 7: Lokal MOT-ledelse

MOT-givere er viktige bidragsytere som gir alt fra store økonomiske
tilskudd til mindre gavetilskudd. De største bidragsyterne for 2012 var
Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen UNI, Helsedirektoratet og Kulturdepartementet.
MOT har også MOT-supportere i næringslivet som er bidragsytere.

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

Spiller nr 2: Lokalsamfunn med MOT

Spiller nr 8: MOT-ambassadørene

Per 31.12.12 hadde MOT 138 Lokalsamfunn med MOT-avtaler. Herav 115
Lokalsamfunn med MOT-kommuner og 23 Lokalsamfunn med MOT-skoler.
Det ble i løpet av 2012 undertegnet 18 nye Lokalsamfunn med MOT-avtaler.
I løpet av 2012 avsluttet 2 kommuner og 2 VGS sine avtaler med MOT.

Per 31.12.12 hadde MOT 15 toppidrettsutøvere og 9 artister som nasjonale
MOT-ambassadører. I tillegg har flere Lokalsamfunn med MOT utnevnt egne
lokale MOT-ambassadører.

Spiller nr 3: Samarbeidspartnere

MOTivatører er voksne som har en aktiv rolle i f.eks fritidsklubber, e ller
trenere og ledere i en Aktiv Medspiller med MOT. De har g jennomført
MOTivatørskolering på 4 timer. Pr 31.12.12 hadde MOT 331 aktive
MOTivatører.

Per 31.12.12 hadde MOT to hovedsamarbeidspartnere: Reitan Convenience
gjennom sine kjeder 7-Eleven og Narvesen, Uno-X Gruppen og
SpareBank 1 SMN. MOT har per 31.12.12 tre samarbeidspartnere:
Peppes Pizza og Norconsult.

Spiller nr 9: 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 31.12.12 hadde MOT 4 188 Ungdom med MOT og det ble i løpet av året
rekruttert 448 nye UMM fra ungdomsskoler og videregående skoler.

MOT-informatørene er våre målscorere og det er i møtet mellom informatører
og ungdom at de magiske øyeblikkene oppstår. Pr 31.12.12 hadde MOT
533 skolerte MOT-informatører i virksomhet rundt omkring i landet. Det ble
rekruttert og skolert 110 nye MOT-informatører i løpet av 2012.
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Andre arrangement:
MOTs 15-års jubileum
Den 22. februar 2012 fylte MOT 15 år. Jubileet ble feiret med et stort
jubileumsshow 24. mars 2012 på Oslofjord Convention Center i Vestfold.
De ca. 900 som var til stede besto av MOTs medarbeidere, lokal MOT-ledelse,
samarbeidspartnere, MOT-ambassadører og andre som historisk har betydd
mye for MOT.
Det ble avholdt etterutdanningssamling for MOT-informatører og lokal
MOT-ledelse før jubileumsshowet. MOT arrangerte derfor ikke den vanlige
landslagssamlingen i september i 2012.
En annerledes kompetansesamling
I september 2012 arrangerte MOT «En annerledes kompetansesamling» for
ansatte, medarbeidere, lokal MOT-ledelse og frivillige på MOT-Camp. Tema
for samlingen var inspirasjon og faglig påfyll. Foredragsholdere var blant
annet Marvin Wiseth, Atle Vårvik og Ottar Ness. Deltakerne deltok også på
Reitangruppens utdeling av «Årets Ladejarl», der MOT-leder Atle Vårvik var
nominert.

Produktutvikling
Målbilde: MOT skal skape nye, og forsterke eksisterende programmer og
tiltak hvert år.
Videreutvikling av modeller, program og tiltak
I 2012 ble en ny modell, to nye tiltak og en ny MOT-bok lansert.
Helhetsmodellen Nærmiljø med MOT, tiltakene Mestringsreisen og
Folkehøgskole med MOT, og boken Inspirasjonen. I tillegg forsterkes og
videreutvikles MOTs eksisterende modeller, program og tiltak hvert år.
Lokalsamfunn med MOT
Helhetsmodellen Lokalsamfunn med MOT (LMM) er videreutviklet og
forsterket. Det lokale MOT-styret er justert med hensyn til roller og ansvar.
Vi har videreutviklet tiltakshjulet og tydeliggjort anbefalt rekkefølge i oppstart
av et nytt Lokalsamfunn med MOT.
Tre viktige punkter i Lokalsamfunn med MOT er:
• Toppforankring av MOT i lokalsamfunnet
• Lokale MOT-team som deler kunnskap og inspirasjon
• MOT er en rød tråd på ungdoms arenaer, gjennom program og tiltak i
skolen og på fritiden
Nærmiljø med MOT
Modellen Nærmiljø med MOT ble utviklet i 2012, for å lage MOTs
partnerskapsmodell enda mer effektiv i storbyer. Nærmiljø med MOT (NMM)
bygger på de samme prinsipper som Lokalsamfunn med MOT, og er tilpasset
ungdoms- og videregående skoler som ligger i storby.
Tre viktige elementer i Nærmiljø med MOT er:
• Toppforankring av MOT på skolen
• Lokalt MOT-team som deler kunnskap og inspirasjon
• MOT er en rød tråd på ungdoms arenaer, gjennom program og tiltak i
skolen og i nærmiljøet
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Mestringsreisen
«Alle har et skjult talent». Mestringsreisen er et tiltak til våre lokalsamfunn, for
å gi ungdommene økt selvtillit og selvfølelse gjennom m
 estringsopplevelser.
Mestringsreisen er også et viktig møtepunkt mellom toppledelsen i
lokalsamfunnet, lokal MOT-ledelse og MOT sentralt for å styrke det lokale
MOT-arbeidet og for å øke eierskapet og gleden av MOT lokalt. Gjennom
Mestringsreisen gjennomføres en MOT til å leve-dag i lokalsamfunnet som
inneholder:
• Mestringsungdom
• Mestringsaktiviteter for ungdommer gjennom scene-/utstillingsaktivitet/
aktivitetsdag
• Lærerforedrag
• Årsmøte med lokalsamfunnets MOT-ledelse
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I 2012 ble det gjennomført fire piloter. Tilbakemeldingene og erfaringene som
ble gjort var positive og tiltaket vil derfor bli videreført i 2013.
Folkehøgskole med MOT
Tiltaket ble igangsatt i 2012, og Peder Morset Folkehøgskole er pilotskole
frem til 01.08.2013.
Folkehøgskole med MOT består av temauker med MOT gjennom skoleåret.
Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling bevisstgjøres
ungdom til å ta vare på seg selv og andre, og ta egne valg.

www.mot.no

Inspirasjonen
I forbindelse med MOTs 15-årsjubileum i 2012 ble boka Inspirasjonen
skrevet. MOT har blitt til fordi det har vært mange ildsjeler som har inspirert
hverandre og blitt inspirert av ungdom, og gitt inspirasjon tilbake til ungdom.
MOT har lyktes på grunn av et gedigent team- og dugnadsarbeid, og fordi vi
har spilt ping pong med inspirasjonen. Denne boka er en hyllest til den måten
ildsjelene har inspirert hverandre på.

MOTs største tiltak – en oversikt

MOTs program – en oversikt

MOT-Camp
MOT-Camp er et inspirasjons- og bevisstgjøringskonsept. Tiltakene på
MOT-camp skal forsterke MOTs arbeid lokalt.

MOT i ungdomsskolen er kraftsentrumet i et LMM. MOT i ungdomsskolen
består av 14 besøk/møter med elevene, to MOT-foredrag/møter med
foreldrene og årlig forventningssamtale med trinnlærerne. Alt gjennomføres
av voksne MOT-informatører som er utdannet av MOT sentralt.

MOT-turneen
MOT-turneen skaper eierskap og glede lokalt, og forsterker MOTs effekt.
En turnédag består av blant annet av et show med profesjonelle musikere
og mange lokale ungdommer, foredrag for lærere, samling for det lokale
MOT-teamet og årsmøte med den lokale MOT-ledelsen.

www.mot.no

En viktig del av MOT i ungdomskolen er Ungdom med MOT (UMM). UMM
gjennomfører tre skolebesøk til 7.klasse for å gjøre overgangen fra b arnetil ungdomsskolen lettere. De jobber også for å forsterke skolemiljøet på
ungdomsskolen sin.

Annen aktivitet på MOT-Camp:
• 60 rektorer fra Trondheim kommune hadde rektorsamling på MOT-Camp
• 13 Supporter-samlinger med til sammen ca. 2 000 ungdommer.
Supporteren er et tiltak i samarbeid med Sparebank 1 SMN

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.

”

I snowboardmiljøet er vi
et felleskap – vi bryr oss om
at
hverandre. MOT jobber med
er
skoleklasser og vennegjeng
skal bli gode fellesskap der
ndre.
ungdom bryr seg om hvera
De gjør et utrolig viktig arbeid
jeg er glad for å støtte.

Foto: Ludvig Killingberg

I 2012 var 74 ungdommer og 24 voksne på Signalbærer med MOT.
35 ungdommer deltok på Ungdom med MOT-samling og til sammen
17 ulike bedrifter og organisasjoner gjennomførte verdisamling for sin
bedrift på MOT-Camp.

Jermstad AS.
Mortensen. Layout: Guri

1. Signalbærer med MOT er en fire dagers samling for ungdom i alderen
16 – 25 år. Disse ungdommene er rollemodeller på gode holdninger i sine
lokalsamfunn og skal forsterke trygge lokalsamfunn i fremtiden. Formålet
med samlingen er å gi ungdommene innsikt i livet og at de skal bli gode
signalbærere for sine lokalsamfunn.
2. Styrkesamling er en tre dagers samling for ungdom i alderen 15 – 25 år.
Formålet med samlingen er å styrke selvtillit og selvfølelse til ungdom som
føler de trenger å bli mer robuste og tro på egne krefter.
3. Ungdom med MOT er en tre dagers samling for ungdom som skal bli
Ungdom med MOT i sine lokalsamfunn. Primært gjennomføres en slik
samling lokalt og av lokale medarbeidere.

Verdiuka er en del av programmet og består av skolestart med MOT, to
skolebesøk med MOT og miljøaktiviteter gjennom skoleuka for VG1-elevene
i regi av Ungdom med MOT og det lokale MOT-teamet.

mulig av Egmont Hjemmet

4. Verdisamling er en 1 – 3 dagers samling primært for MOTs samarbeidspartnere, MOT-kommuner og MOT-skoler. Innholdet i samlingene tilpasses
målgruppen og behovet.

er
ler halveres andelen elev 1
Visste du at ved MOT-sko
ever mobbing på skolen?
oppl
og
g
dårli
s
trive
som både

Denne annonsen er gjort

MOT-Camp
MOT-Camp er et inspirasjons- og bevisstgjøringskonsept. I 2012
videreutviklet og tydeliggjorde vi de ulike tiltakene på MOT-Camp:

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 er videreutviklet og forsterket og
består av 7 besøk/møter og 4 av besøkene på VG1 gjennomføres av Ungdom
med MOT som går på VG3.

Ekte menn bryr seg

”

bassadør

Andreas Ygre Wiig, MOT-am

Få MOT til ditt lokalsamfunn
1
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ersøkelse 2011

Utdanningsdirektoratets elevund

mot.no i dag

eller din skole. Kontakt mot@

MOT til lærere
For å skape en positiv kultur på skolen, styrke læringsmiljøet og
helhetstankegangen som MOT jobber ut fra, er det viktig at lærerne kjenner
til og har eierskap til MOT. Tiltaket består av foredrag og informasjon.
MOT i fritid
MOT i fritid er en viktig del av MOTs helhetstenking med Lokalsamfunn
med MOT, og er et verktøy i positiv kultur- og verdibygging på ungdoms
fritidsarena.
Global Dignity Day
Tredje onsdagen i oktober er den offisielle Global Dignity Dag. Global Dignity
Day er et eget tiltak i MOT i videregående skole. Global Dignity ble etablert i
2006 av bl.a. Kronprins Haakon. Dagen er en internasjonal dag for verdighet,
med mål om å engasjere ungdom i betydningen av verdighet.
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 utdannes Studentfadder med MOT. Disse skal gi trygghet til de
nye studentene.
Utdanning

Mestringsreisen
«Alle har et skjult talent». Mestringsreise er en turné til våre lokalsamfunn, for
å gi ungdommene økt selvtillit og selvfølelse gjennom mestringsopplevelser.

Drømmeoppfylleren
Alle 9.klassingene som er i MOT program i ungdomsskolen får muligheten til
å fortelle om sin drøm til MOT i drømmebesøket i desember. Hvert år hjelper
Drømmefondet noen av disse ungdommene med å nå sine drømmer.

MOTs utdanning er videreutviklet og består av tre elementer:
• 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. Gjennomføres primært i områdene rundt Oslo, Bergen og
Trondheim

MOT til å glede-dagen
Mottoet for dagen er å spre glede med enkle midler. Dagen markeres lokalt,
og av våre samarbeidspartnere.
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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 omfatter
organisasjonens media-, informasjons- og markedsaktiviteter.
MOT er svært opptatt av synlighet. Hver gang MOT logoen vises får
målgruppen en påminnelse om budskapet. MOTs synlighet er med på å gjøre
MOT til en rød tråd på ungdoms arena.
MOT har blitt synliggjort i stor utstrekning på emballasje, fasade m.m. hos
Narvesen og 7-Eleven. Uno-X har synliggjort MOT-logoen gjennom et eget
MOT betalingskort og gjennom kommunikasjon ut til sine kunder bl.a. på
nyhetsbrev og fakturaer. Peppes Pizza tok i 2012 MOT-logoen inn på sin
emballasje for take away og utkjøring.
MOT hadde en av tidenes beste MOT til å glede-dager når det gjelder
profilering, med 145 unike artikler. MOT var tilstede på «Ettermiddagen»
og «God Morgen Norge» på TV2, P3-nyhetene, intervju på MP3 i tillegg til
mye redaksjonell omtale i lokalaviser. MOT signerte artisten LidoLido som
MOT-ambassadør samme dag. En helsides annonse i VG ble gjort mulig
med støtte fra MOTs samarbeidspartnere. Flere av disse hadde også egne
kampanjer.

MOT hadde 788 treff i trykte og nettbaserte aviser, og antall ganger sett og lest
i disse mediene ble det høyeste i MOTs historie med 74 899 202 ganger. Antall
ganger lest er det høyeste i MOTs historie. Den estimerte annonseverdien på
denne medieomtalen er på kr 25 911 709, nøytralt vektet. MOT har nesten bare
hatt positive medieomtaler i 2012.
MOT hadde i 2012 to utgivelser av MOT-magasinet. Den ene på våren, og den
andre i forbindelse med MOT til å glede-dagen. Begge hadde et opplag på
30.000. Dette er et gratismagisin og ble distribuert gjennom alle YX-stasjonene,
Narvesen, 7-Eleven og Peppes Pizza.
MOT delte ut 10 000 kalenderplakater til alle landets ungdomsskoler, og til alle
VGS som har et samarbeid med MOT. Det ble delt ut 48 338 strikkmapper ved
skolestart til ungdommer som er med i MOTs programmer i ungdomsskolen og
videregående skole.
MOT var veldig synlig i tippeligaen gjennom profilering på drakt og tett samarbeid
med 9 klubber. Disse var Rosenborg, Odd Grenland, Aalesund, Molde, Brann,
Lillestrøm, Stabæk, Fredrikstad og Sogndal.

MOT var som vanlig tilstede på Norway Cup, som er en av de s tørste
profileringsarenaene for MOT gjennom året. Her får vi eksponert
budskapet vårt for flere tusen ungdommer hver dag. MOT arrangerte også
kjendiskampen, der kjente personer fra hele Norge stiller opp for å skape
oppmerksomhet rundt MOT og holdningsskapende arbeid. MOT hadde et
innslag på TV2, samt mange medieklipp fra uka.

MOT var synlig i Adeccoligaen gjennom profilering på drakt og tett samarbeid
med Kongsvinger.

MOT hadde flere medieoppslag i forbindelse med at vi fylte 15 år. En stor
reportasje i Adresseavisen, reportasje på TV2, samt jubileumsannonser i flere
store medier.

I tillegg til dette kommer profilbygging gjennom MOT-turneen.

MOT sin nettside www.mot.no oppdateres flere ganger i uken med nasjonale
nyheter. Alle Lokalsamfunn med MOT har sin egen lokale side, hvor de selv
legger ut informasjon og nyheter som omhandler lokalsamfunnet. MOT har en
egen Facebookside. Denne siden hadde ved utgangen av året over

16

23 200 tilhengere. MOT er også tilstede på Twitter og Instagram, hvor vi når
viktige målgrupper.
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MOT delte ut en egen pris på NISOs Årets spiller-kåring for fjerde året på rad.
Frode Lafton fra Hønefoss vant prisen. Utdelingen ble sendt på TV2 og MOT fikk
129 unike artikler på MOT-prisen i 2012, også det tidenes resultat.

Et viktig fokus for MOT i 2012 har vært å få rutiner på profilering i lokalmedia.
Arbeidet har lyktes, og faste medierutiner er innarbeidet ved lokale og sentrale
arrangement som kan profileres lokalt. Det har også vært et fokus å få mer kunnskap om MOT ut gjennom media. Dette har blitt løst gjennom å hele tiden ha med
fakta om budskap, program og resultater når vi kommuniserer redaksjonelt.

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 i 2012 har vært kommune- og skoleavtaler, og
inntekter fra samarbeidet med næringslivet.

I 2012 har vi sluttstilt arbeidet med konvertering av eldre samarbeidsavtaler
i kommuner og skoler. Alle avtaler er nå innenfor modellen «Lokalsamfunn
med MOT». Vi har samtidig hatt fokus på vekst og dette har igjen medført at
enda flere elever får ta del i MOTs programmer. På grunn av overraskende
lite tilskudd fra staten i 2012 ble det gjennomført en optimaliseringsprosess
sist høst for å redusere fremtidige kostnader. Dette var en intern prosess i
stiftelsen MOT og ble gjennomført uten at aktivitetene ute i lokalsamfunnene
ble berørt. Når det gjelder IKT-løsningene har vi i 2012 hatt et år med
stabil drift og bare forventede utskiftninger og det er ikke gjort vesentlige
forandringer eller investeringer på dette området.

Gjensidigestiftelsen har støttet MOT-turneen.
Gjensidigestiftelsen og stiftelsen UNI har støttet ungdomskonseptene
«Signalbærer med MOT» og «Mestringsreisen».
Samarbeidet med MOTs partnere innenfor næringslivet har vært godt. MOT
har deltatt på flere arrangement sammen med partnerne og ca. 900 ansatte
hos disse har våre partnere deltatt på MOT-foredrag.
Uno-X bidro med ekstra midler gjennom sitt MOT betalingskort og gaver ut
over avtalen.

MOT utland

Peppes Pizza fornyet før årsskiftet avtalen for to nye år. Norconsult
kom inn som ny partner på nest høyeste nivå da de signerte 3 års
Samarbeidspartneravtale i november 2012.

Sør-Afrika2)

Thailand

MOTs arbeid med Ambassadørlag og MOT-ambassadører ble i 2012 støttet av
Helsedirektoratet. MOT fikk også tilført midler fra Kulturdepartementet for å
drive verdiarbeid på idrettsarenaen.

MOT SA (South Africa) hadde ved utgangen av 2012 ca. 240 aktive
MOT-informatører og ca. 7 000 ungdommer i programmene. MOT er på alle de
6 statlige collegene i Western Cape Province samt ved 15 ungdomsskoler,
10 flere enn ved utgangen av 2011.

Pilotprosjektet i Thailand videreføres. Fire lærere kjører MOT-programmet ved
tre ungdomsskoler og en gruppe på fritiden, for tilsammen ca. 80 elever.
Prosjektet i Thailand driftes på frivillig basis.

MOT SA lyktes med å skaffe til veie nødvendige midler for 2012 gjennom
tilskudd fra fond og næringsliv. Ved slutten av året hadde de også sikret inntekter for 2013, bl.a. gjennom et større tilskudd fra «The National Lotteries».

Namibia

«Dear MOT, I am a 20 year old man. I feel like I am very grateful to be part of
your programme. For the past couple of years I didn't know where I was going,
I was taking things lightly, but now that I attend your sessions I know how to
set up my goals, I have a dream to follow, I am more confident about myself.
I can now encourage other people to follow their dreams. I am motivated,
I am more responsible for myself, I care about people, I can motivate and
encourage people.»
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Prosjektet MOT i Namibia ble videreført i 2012. Man har ikke lyktes med å
skaffe finansiering for videre drift og prosjektet vil bli avsluttet våren 2013.

www.mot.no

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ
MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i 2012 for å
bedre arbeidsmiljøet. MOT har også i 2012 hatt avtale om bedriftshelsetjeneste
med AktiMed som har gjennomført helseundersøkelse for de av de ansatte
som ønsker det. Sykefraværet har i 2012 vært på 2,9 % mot 6,0 % i 2011. Det
kortvarige sykefraværet var omtrent på nivå med fjoråret, mens reduksjonen i
hovedsak ligger i langtidsfraværet. Rollene HMS-ansvarlig og Verneombud har
fungert også i 2012.

Styrets beretning
Organisering
MOT er en ideell, verdensomfattende, non-profit, politisk og religiøst
uavhengig stiftelse med hovedkontor i Trondheim.
Pr 31.12.12 var ca 62 188 ungdommer med i MOTs programmer i
ungdomsskolen og videregående skole. Disse var elever ved de 232 norske
MOT-skolene som igjen fordeler seg på avtaler med 138 Lokalsamfunn med
MOT og 31 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 2012 stor aktivitet rundt arbeidet med c ollegene,
organiseringen og finansieringen, i tillegg til at arbeidet med MOT i
high schools (tilsvarende ungdomsskole) har kommet godt i gang.
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
2 faste ansatte og når ca. 7 000 ungdommer.

MOT hadde pr 31.12.12 ca. 5 500 engasjerte personer involvert i
virksomheten i tillegg til 26 ansatte medarbeidere. De 5 500 personene
bestod av M
 OT-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 2012 var 22,7 mot 21,6 i 2011.
MOTs lederteam har i 2012 jobbet etter en litt annen modell enn tidligere.
Et utvidet lederteam ble etablert for å kunne samkjøre all aktivitet innenfor
både eksisterende og nye områder. Den interne organiseringen blant
MOTs ansatte består fremdeles av to hovedteam; Profilteamet samt
Kjerneteamet som igjen omfatter Programteam, Gjennomføringsteam og
MOT-Camp-teamet. I tillegg er det også et mindre Administrasjonsteam.
Aktiviteten rundt omkring i landet har også i 2012 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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MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 33 ansatte i 2012 var 19 kvinner. Det er
ikke registrert spesielle skader eller ulykker på personer eller materiell i løpet av
året. Stiftelsen driver ikke produksjon som forårsaker forurensning av det ytre
miljøet.

RESULTAT OG BALANSE
MOT har i 2012 mottatt et vesentlig lavere tilskudd fra staten enn tidligere
år. Inntekter fra kommune- og skoleavtaler har hatt en liten vekst. Større
prosjekttilskudd fra Gjensidigestiftelsen for gjennomføring av MOT-turné, og
fra Gjensidigestiftelsen og Stiftelsen UNI for de nye prosjektene S ignalbærer
og Mestringsreisen, ga et viktig bidrag til aktiviteten. Til tross for en n edgang
fra året før er inntekter fra samarbeidspartnere fremdeles en av MOTs
største inntektskilder. Ekstra inntekter i forbindelse med g jennomføring
av jubileumsarrangementet MOT 15 år bidro til at vi har hatt mulighet til å
opprettholde planlagt aktivitetsnivå. Første hele driftsår for MOT-Camp har
gitt et godt tilskudd på inntektssiden, og her har det vært stort fokus på drive
kostnadseffektivt bl.a. gjennom utstrakt innsats fra en frivilligstab.
Kombinasjonen mellom lavere inntekter enn forventet på enkelte områder og et
kostnadsbilde knyttet til igangsatt aktivitet, gir dessverre et vesentlig negativt
resultat for 2012. Dette til tross for at organisasjonen har stort fokus på effektiv
drift og en innarbeidet kostnadsbevissthet.
MOT har ikke som målsetting å tjene penger, men skal til enhver tid ha en
forsvarlig bufferkapital som sikrer MOTs trygghet.
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Resultatregnskap
MOT hadde et driftsunderskudd i 2012 på kr 2 443 940 mot et overskudd på
kr 368 707 året før. Årsunderskuddet ble på kr 2 348 698 mot et overskudd på
kr 636 521 i 2011.
Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2012 var på kr 22 482 766, en økning på kr 934 959
fra året før.
Inntektene fra samarbeidspartnere ble redusert med 1,393 mill til 4,992 mill,
noe som utgjør 22,2 % av de totale inntektene.
Kommuner og skoler har økt med 0,151 mill til 8,360 mill (37,2 %).
Statlige tilskudd ble redusert med 0,650 mill til 0,300 mill (1,3 %).
Salg av egne produkter ble redusert med 0,063 mill til 0,375 mill (1,7 %).
Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 5,613 mill (25,0 %).
Driftsinntekter MOT-Camp utgjør 0,789 mill (3,5 %).
Tilskudd fra andre (foredrag, gaver m.m.) utgjør 2,054 mill (9,1 %).
Kostnader:
Samlede driftskostnader utgjør kr 24 926 707, en økning på kr 3 747 607
fra 2011.
Varekostnadene har økt med 0,528 mill til 4,887 mill.
Lønnskostnadene har økt med 0,543 mill.
Andre driftskostnader er 7,523 mill, en økning fra året før på 2,044 mill.
Disponering av resultatet:
Årets resultat, et underskudd på kr 2 348 698, foreslås dekt ved overføring
fra annen egenkapital.
Balansen
MOT har pr 31.12.12 en egenkapital på 2,854 mill inkludert g runnkapitalen
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 41,1 %. Tilsvarende
egenkapitalandel i 2011 var 49,3 %.
Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 980 000 periodiserte inntekter. Resterende
kortsiktig gjeld er i stor grad opptjente, ikke utbetalte feriepenger.
MOT har pr 31.12.12 ikke langsiktig gjeld.
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et
rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2012. 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
Hva hjelper det å mestre skolen dersom vi ikke mestrer livet?
Hva hjelper det med økt velferd dersom individets personlige ansvar,
arbeidsglød, initiativ og ansvar for samfunnet reduseres i takt med
velferdsordninger, økonomisk sikkerhetsnett og goder?

Hvordan skaper vi flere robuste mennesker? Hvordan skal vi unngå at
snøballen fortsetter å rulle i Norge i retning av en «klage- og klandre-kultur»
og flere og flere sårbare og skjøre mennesker, som forventer mer og mer av
andre fremfor å si at «det er mitt ansvar»?

Har vi for lite fokus på livsmestring? Har vi for lite fokus på kulturbygging?

Vi kan gjøre oss sterke gjennom å ha noe å brenne for, mål og drømmer.
Analyse-samfunnet som blir sterkere og sterkere gjør at vi blir mindre modige,
og vi baksnakker hverandre mer. Analyse er historie. Mål og drømmer er
fremtid. Det er i fremtiden vi skal leve.

Det er viktig med velferdsordninger, lover og regler, men lover og regler kan
aldri overgå det å ha en god og helhetlig plan, bygge kultur, plante gode
verdier og drive godt og gjennomføringskraftig lederskap.

Skal vi få til dette må vi bygge kultur i hjem, nærmiljø og lokalsamfunn – og vi
må starte med oss selv – i tillegg til toppledelsen – i Norge i lokalsamfunnene
og på skolene.

«Det viktigste skillet mellom det som gikk bra, og det som gikk dårlig 22. juli i
2011, er knyttet til holdninger, kultur og lederskap.» Slik formulerte Alexandra
Bech Gjørv og 22. juli-kommisjonen sin konklusjon. Og fortsatte: «Det handler
ikke om ressurser, men grunnleggende holdninger og kultur knyttet til bl.a.
gjennomføringsevne og resultatorientert lederskap.»

Bygg kultur fordi – til slutt vil det ha begrenset verdi med masse analyser,
lover og regler:

Det er alle vårt ansvar å forsterke en positiv kultur. Det er vårt ansvar å skape
en kultur med voksne som inkluderer, som viser fasthet, som er tydelige på
verdier og ikke aksepterer det når noen blir utestengt eller hetset i friminuttet.
En kultur med både barn, ungdom og voksne som sier et «hei», et smil, en
tommel opp, et klapp på skuldra, noen oppmuntrende ord.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr misunnelse, men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker som unner og beundrer.

Det er vårt ansvar å bidra til en kultur som styrker den enkeltes positive
posisjon i nærmiljøet og lokalsamfunnet, som får den enkelte til å føle
mestringsfølelse og føle seg respektert, akseptert og verdifull. Vi kan skape en
kultur der vi i hjem, skoler, nærmiljø og lokalsamfunn gir det naturlighet å gi
den enkelte røtter slik at rotløshet unngås.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr at mennesker smiler til folk de ikke kan
fordra og lyver så ofte som mulig, men vi kan skape en kultur som byr på
mennesker som er oppriktige.

Men mennesket har også sin frie vilje. Det betyr at det langt fra er vårt ansvar.
Det er den enkelte sitt ansvar. Mennesket har mulighet til å bestemme sin
egen fremtid, uavhengig av sin fortid. Men det er vårt ansvar å skape en slik
kultur, bl.a. gjennom å forvente at den enkelte tar ansvar for seg selv og sin
fremtid. Vi trenger å forsterke en kultur med robuste mennesker, og en kultur
med individer som ikke u tnytter samfunnets velferdsordninger og økonomiske
sikkerhetsnett. Det kan se ut som om jo større velferdsordningene er, og desto
større det økonomiske s ikkerhetsnettet er desto mer klandrer vi andre og
desto mer klager vi.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr ensomhet og usikkerhet, men vi kan skape
en kultur som byr på mennesker som er robuste, og som gjør andre verdifulle.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr egoisme, men vi kan skape en kultur som
byr på mennesker som viser hensyn og omtanke.
Vi kan ikke lage en lov som forbyr materialisme og overforbruk, men vi kan
skape en kultur som byr på mennesker som er fornøyd med de enkle tingene,
og at de ikke trenger mer enn NOK…
Vi kan ikke lage en lov som forbyr det å være hovmodig og blasert, men vi
kan skape en kultur som byr på mennesker som er takknemlige og verdsetter
også de små tingene.
Vi kan ikke lage en lov som forbyr det å være tung og dyster, men vi kan
skape en kultur som byr på mennesker som viser sin lyse og lekne side nokså
ofte.
Vi kan ikke lage en lov som forbyr å ta tankeløse valg, men vi kan skape en
kultur som byr på mennesker som tar egne og bevisste valg.
Vi kan ikke lage en lov som forbyr feighet, men vi kan skape en kultur som
byr på mennesker som viser MOT.

Det ovennevnte er bilder på utfordringer samfunnet vårt har. Det vil være
naivt å tro at vi hele tiden skal kunne forebygge nye spesifikke utfordringer.
Det å være i forkant gjennom å bygge gode kulturer og plante gode v erdier
i lokalsamfunnene vil sannsynligvis være den beste måten å forebygge
spesifikke utfordringer og problemer. Leverandører av helhetstenking,
kulturbygging og planting av gode verdier vil det bli mer og mer behov for.
Vi har i Norge velferdsordninger og et storsamfunn som gir trygghet og
sikkerhetsnett for sine innbyggere. Det kan se ut som dette forsterker en
negativ kultur der flere og flere individer fritar seg selv for ansvar for eget liv,
egen fremtid, arbeidsglød og for samfunnet som helhet.
Det ”bedre”, men raskere og mer travle, samfunnet og markedet vi lever i
trenger et MOT som bevisstgjør og styrker mer enn noensinne – både i forhold
til livskompetanse, kjærlighet, omsorg, storsinn, tilgivelse, oppmerksomhet,
takknemlighet, bekreftelser, tilstedeværelse, kvalitetstid, god dialogkompetanse, robusthet, selvfølelse, selvtillit, selvinstruksjoner, tro på egne krefter og
en kultur med individer som stiller krav, forventer og viser fasthet.
MOTs fremtidsutsikter er gode.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr likegyldighet, men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker som er engasjerte og brenner for noe.
Trondheim, 2. april 2013

Vi kan ikke lage en lov som forbyr hat, men vi kan skape en kultur som byr på
mennesker som viser kjærlighet og varme.

Rune Bratseth – Styreleder

Marit Breivik – Nestleder

Astrid Lødemel – Styremedlem

Therese Bjørstad Karlsen – Styremedlem

Vegar Kulset – Styremedlem

Vi kan ikke lage en lov som forbyr falsk glede, men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker som lytter til sine drømmer og sitt hjerte.
Vi kan ikke lage en lov som forbyr bitterhet og hevn, men vi kan skape en
kultur som byr på mennesker som tilgir.

Roger Granheim – Styremedlem

Vi kan ikke lage en lov som forbyr grådighet, men vi kan skape en kultur som
byr på mennesker som er rause.
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Atle Vårvik – President
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Regnskap
Resultatregnskap
NOTE	DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	

balanse pr. 31.12.
2012

2011

NOTE EIENDELER	

balanse pr. 31.12.

2012

2011

1,8
Salgsinntekt
375 221
438 246
		 Anleggsmidler			
1,8
Tilskudd
22 107 545 21 109 561
		Varige driftsmidler
		 Sum driftsinntekter
22 482 766 21 547 807
4
Driftsløsøre, inventar, verktøy,
				
		
kontormaskiner o.l.
2 855 707
2 719 000
2,8
Varekostnad
4 886 577
4 358 217
		 Sum varige driftsmidler
2 855 707
2 719 000
3,8
Lønnskostnad
11 432 943 10 889 989
		
4,8
Avskrivninger
1 084 297
452 217
		Sum anleggsmidler
2 855 707
2 719 000
		
Annen driftskostnad
7 522 890
5 478 677
				
		Sum driftskostnader
24 926 707 21 179 100
		 Omløpsmidler		
				
		Driftsresultat
-2 443 940
368 707
5
Varelager
133 957
135 991
						
				
		FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
		Fordringer		
				
8
Renteinntekt
95 769
269 862
		 Kundefordringer
2 403 136
2 036 458
		 Finanskostnad
527
2 049
		
Andre fordringer
37 256
71 467
		 Netto finansresultat
95 242
267 813
		
Forskuddsbetalte kostnader
88 154
199 548
					
		Sum fordringer
2 528 545
2 307 473
		 Ordinært resultat
-2 348 698
636 521
				
				
7
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1 429 468
5 393 406
		ÅRSRESULTAT	
-2 348 698
636 521
		
				
		Sum omløpsmidler
4 091 971
7 836 870
		 OVERFØRINGER		
				
		SUM EIENDELER	
6 947 679 10 555 870
6,8 Overført fra/til annen egenkapital
-2 348 698
636 521
		 Sum overføringer
-2 348 698
636 521
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Regnskapsprinsipper
				
		
NOTE EGENKAPITAL OG GJELD	
2012
2011
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapskikk.
6
Egenkapital			
Salgsinntekter og tilskudd
		
Innskutt egenkapital
200 000
200 000
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
		 Sum innskutt egenkapital
200 000
200 000
Inntektsføring av tilskudd skjer i takt med den kostnaden den er ment å dekke.
				
		
Opptjent egenkapital		
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen
		
Annen egenkapital
2 654 429
5 003 129
ett år, samt poster som knytter seg til vare- og tjenestekretsløpet. Øvrige poster er
		 Sum opptjent egenkapital
2 654 429
5 003 129
klassifisert som anleggsmidler.
		Sum egenkapital
2 854 429
5 203 129
				
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
		Gjeld 			
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler
		
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet
		Kortsiktig gjeld		
ikke forventes å være forbigående.
		 Leverandørgjeld
420 961
647 506
		
Skyldige offentlige avgifter
656 685
595 098
Fordringer
9
Annen kortsiktig gjeld
3 015 603
4 110 139
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
		 Sum kortsiktig gjeld
4 093 250
5 352 743
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de
		
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en u spesifisert
		Sum gjeld
4 093 250
5 352 743
avsetning for å dekke antatt tap.
		
Varebeholdninger
		SUM EGENKAPITAL OG GJELD	
6 947 679 10 555 870
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 		
2012		
2011						
Tilskudd fra Staten		
300 000
0
950 000
Helsedirektoratet
200 000		700 000
Kunnskapsdepartementet			250 000
Kulturdepartementet
100 000		
Tilskudd fra samarbeidspartnere		
4 992 156		
6 385 448
Kommuneavtaler		 7 453 191		6 584 865
Skoleavtaler		 906 819		1 623 877
Tilskudd fra Fond og Stiftelser		
5 612 541		
4 612 459
MOT-Camp		 789 209		509 000
Tilskudd fra andre		
2 053 629		
443 911
Sum		 22 107 545		21 109 560

Fortsettelse NOTE 1 Inntekter		

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser

Salgsinntekter
2012
2011
Pr. virksomhetsområde:			
Foredragshonorar
47 473
18 500
Salg av profileringsprodukter
327 748
419 746
Sum
375 221
438 246

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Geografisk fordeling:		
Norge
22 482 766

21 547 806

Note 2 Varekostnader

Trykkekostnader
Profileringsprodukter
Fremmede tjenester
Sum

2012
426 675
1 113 361
3 346 541
4 886 577

2011
456 319
868 393
3 033 505
4 358 217

2012
9 495 051
1 416 554
306 772
214 566
11 432 943

2011
8 741 896
1 349 804
700 597
97 692
10 889 989

Antall ansatte: 33 ansatte fordelt på 22,7 årsverk

Pensjon
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Disse
pensjonskostnadene blir kostnadsført ved innbetaling av premie og til fond til
forsikringsselskapet. Av årets premie, er kroner 246 270 overført fra fond.

2012
Saldo innskudds- og premiefondet, ikke balanseført 169 594

2011
372 149

Ytelser til ledende personer	Lønn Pensjonskostnader	Annen godtgjørelse
Daglig Leder
544 157
4 000
Revisjon
Godtgjørelse for revisjon utgjør kr 85 041 eks mva. Godtgjørelse for andre revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr. 115 800 eks mva				

Note 4 Varige driftsmidler
							
	Inventar 	Bygn.messige endringer 	Transportmidler	Kontormaskiner
EDB HW	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.
537 625
2 279 346
77 594
38 428
432 887
3 365 880
Tilgang kostpris
885 955
221 620
0
57 990
55 438
1 221 003
Avgang kostpris
0
0
0
0
0
0
Anskaffelseskost 31.12
1 423 580
2 500 966
77 594
96 418
488 325
4 586 883
Akkumulerte avskrivninger 31.12
Bokført verdi pr. 31.12

560 782
862 798

727 808
1 773 158

77 594
0

32 227
64 191

332 766
155 559

1 731 177
2 855 707

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

470 932
3 år
Lineær

500 009
5 år
Lineær

5 901
5 år
Lineær

12 244
3-4 år
Lineær

95 211
3 år
Lineær

1 084 297

Note 5 Varelager
Innkjøpte varer
Sum

2012
133 957
133 957

2011
135 991
135 991

Note 6 Egenkapital
	Innskutt annen EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.12
200 000
5 003 128
5 203 128
Årets resultat
0
-2 348 698 -2 348 698
Egenkapital 31.12.12
200 000
2 654 429
2 854 429
Note 7 Bankinnskudd
Av selskapets totale bankinnskudd og kontanter er bundne skattetrekksmidler inkludert med kr 316 732,34.
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revisjonsberetning

Note 8 Aktivitetsregnskap
2012
2011
2012
2011
Kostnader til prosjekter:			
Anskaffelse av midler:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
9 600 746
9 269 217
Tilskudd fra staten
300 000
950 000
Reiser og møter
4 644 585
2 353 548
Andre offentlige tilskudd
7 453 191
6 584 865
Kontorkostnader
1 824 117
1 865 647
Tilskudd fra andre
14 354 354
13 574 695
Porto og telefon
385 560
507 217
Salgsinntekter
375 221
438 246
Trykkekostnader, honorarer
4 952 245
4 214 935
Sum anskaffelse av midler
22 482 766
21 547 806
Avskrivninger, tap på fordringer
838 041
420 562
			
Sum kostnader til prosjekter
22 245 294
18 631 126
Brutto finansposter:			
Aktivitetsresultat
-2 348 698
636 521
Renteinntekter
95 769
269 862
Overført til egenkapital
-2 348 698
636 521
Finanskostnader
527
2 049
Annen finansinntekt
0
0
Sum netto finansposter
95 242
267 813
			
Note 9 Annen kortsiktig gjeld
Kostnader ved anskaffelse av midler:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
1 493 078
861 075
Av annen kortsiktig gjeld utgjør 1 980 000 periodiserte inntekter.
Reiser og møter
144 817
218 636
Dette er midler som er tildelt og bundet til fremtidige års aktiviteter.
Kontorkostnader
36 141
173 312
Porto og telefon
0
47 119
Trykkekostnader, honorarer
5 525
391 551
Sum kostnader ved anskaffelse av midler
1 679 562
1 691 692

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for MOT, som består av balanse per 31. desember
2012, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 2 348 698 for regnskaps
året avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
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.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn
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.
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 inne
holder 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 regnskaps
prinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

Brutto disponibelt
20 898 446
20 123 927
			
Kostnader til administrasjon:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
276 312
759 697
Reiser og møter
68 591
49 050
Kontorkostnader
312 059
-15 644
Porto og telefon
67 620
28 303
Trykkekostnader, honorarer
31 014
3 221
Avskrivninger, tap på fordringer
246 255
31 655
Sum kostnader til administrasjon
1 001 851
856 283

28

29

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
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 2012
og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
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.
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.

Trondheim, 2. april 2013

Helge G. Lorentzen
statsautorisert revisor

budsjett 2013
KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2013

DRIFTSINNTEKTER 2013
Avtaler LMM og NMM

8 700 000

Avtaler Næringsliv

5 000 000

Tilskudd Staten

2 000 000

Tilskudd Fond og Stiftelser

5 800 000

Driftsinntekter MOT-Camp

1 200 000

Salg ID Courage

1 000 000

Andre inntekter

800 000

For 2013 planlegges et nullbudsjett. Inntektsnivået legges igjen høyere enn
foregående år med bakgrunn i planlagt økning innenfor flere områder. Vi
fortsetter veksten i avtaler med lokalsamfunn og nærmiljø, forventer noe
større inntekter fra drift av MOT-Camp og vi har allerede en større post med
tildelte midler fra fond og stiftelser. I tillegg har vi for 2013 selv overtatt salg
av produkter og forventer dermed en større inntekt fra dette salget. I forhold
til fjorårets budsjett har vi redusert forventet inntekt fra staten med bakgrunn i
tildelingsnivået for 2012.

På kostnadssiden vil vi også i 2013 merke økt aktivitet knyttet til vekst i
lokalsamfunn og nærmiljø, gjennomføring av MOT-turneen, større aktivitet
på MOT-Camp og større aktivitet rundt det nye tiltaket Mestringsreisen. Den
		
nevnte overtakelsen av produktsalget (ID Courage) vil også medføre en høyere
varekost. I tillegg kommer den generelle aktiviteten vi har bygd opp over tid,
DRIFTSKOSTNADER 2013
men det er også innarbeidet en kultur med fokus på kostnadseffektivitet som
Lønn og sosiale kostnader
11 200 000
gjør at vi har stor tro på at vi skal holde oss innenfor de definerte rammene.
Varekostnader
5 500 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	

Inventar, driftsmateriell

24 500 000

2 500 000

Telefon, porto

700 000

Reisekostnad

3 900 000

Annen kostnad
SUM DRIFTSKOSTNADER

700 000
24 500 000

DRIFTSRESULTAT
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0
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Det er ikke budsjettert med den betydelige verdien som MOTs lokale
medarbeidere utgjør. Disse er helt sentrale i MOTs kjernevirksomhet og
tar seg av det lokale MOT-arbeidet uten at MOT sentralt dekker lønn,
administrasjonsutgifter m.m. Dette arbeidet er frivillig, eller det inngår i den
lokale MOT-medarbeiderens arbeidstid der denne til daglig er ansatt.
For 2013 vil MOTs overordnede programmer «MOT i ungdomsskolen» og
«MOT i videregående skole» ytterligere styrkes og rendyrkes. MOTs sentrale
opplæring (skolering, etterutdanning, oppfølging og andre samlinger) er
fortsatt en viktig del av disse programmene og MOTs andre tiltak.

MOTs Samarbeidspartnere: Norconsult, Peppes Pizza
Andre bidragsytere: Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen UNI
Pr. 20.04.13
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