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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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MOT HAR MER EFFEKT ENN NOENSINNE
MOT er et "Life skills consept".
Gjennom MOTs filosofi, logo, programmer og tiltak, bevisstgjør MOT ungdom
til å vise mot og ta valg som gjør at de mestrer livet.
Men i tillegg blir MOT mer og mer også et verktøy for kultur- og
samfunnsbygging for voksne og ledere i lokalsamfunn og nærmiljø.
Dette er gledelig, for det bidrar til å skape en felles forståelse blant alle
generasjoner og samfunnslag for viktigheten av å ta ansvar for seg selv og
ta vare på hverandre.
MOT forsterker program og tiltak hvert år, og i tillegg etableres nye tiltak.
Nytt tiltak med 2013 var Mestringsreisen. Etter en pilotperiode i 2012 ble
dette tiltaket rullet ut for fullt med suksess.
Det at flere og flere lokalsamfunn bruker MOT som et verktøy for kultur- og
samfunnsbygging, at program og tiltak forsterkes, at nye tiltak skapes, og at
det er enda mer fokus på riktig rekruttering av lokale MOT-medarbeidere, er
årsaken til at MOT har tidenes høyeste score på internundersøkelsen som
gjøres blant 10. klassinger hvert år i desember. Og sist desember var det også
rekordstor deltagelse med 7.700 elever som besvarte undersøkelsen.
Siden MOTs oppstart i 1997 har ca. 270.000 ungdommer opplevd MOTs
programmer i skolen i Norge, og evalueringer viser at MOT har hatt stor
effekt på, samt inspirert, bevisstgjort, og styrket motet til minst 205.000 av
disse ungdommene. Det medfører mer robuste ungdommer som tror på egne
krefter og tar bevisste valg, og flere miljø der ungdom aksepterer forskjeller
og gjør hverandre verdifulle.
Siden 1997 har MOTs lokale medarbeidere brukt over 300.000 timer i
klasserommet – for å lytte, inspirere, bevisstgjøre og styrke motet til ungdom.
Siden 1997 har MOT-medarbeidere lyttet til ca. 830.000 drømmer og
favorittfølelser – gjennom nærhet og øyekontakt med ungdom.
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Elitelag i fotball har samarbeidet med MOT siden 1997, og spilte i 2013 med MOT
på ryggen for 17 år på rad.
I 2013 ble MOT Danmark stiftet, og de er allerede godt i gang med MOT-arbeidet
med danske ungdommer.
I 2013 gjennomførte lokale medarbeidere ca. 15.000 MOT-økter i k lasserommet.
Det er en svært imponerende jobb som gjøres lokalt, og den gjøres med
lidenskap.
Under OL i Sotsji trakk vinnerne frem hvor mye støtteapparatet og
samarbeidspartnere betyr. Slik er det også for oss i MOT. Vi hadde aldri lyktes
uten vårt støtteapparat og våre fantastiske samarbeidspartnere.
Det er lov å være stolt!
Lykke til med gløden og innsatsen i 2014!
Atle Vårvik, President MOT Global

TUSEN TAKK ALLE MOT-MEDARBEIDERE!
Tusen takk alle MOT-medarbeidere for at:
• dere skaper magiske øyeblikk som forandrer ungdoms liv
• dere utgjør en forskjell
• dere gir av dere selv for at andre skal få det bedre
• dere brenner for å bygge robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø
• vi aldri har vært bedre på å nå inn til ungdom
• vi jobber sammen som et lag for å nå resultater
• vi skaper varmere og tryggere oppvekstmiljø
Marte Snorroeggen, Leder MOT Norge
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EVALUERING
MOT-KONSEPTET
Visjon
Varmere og tryggere oppvekstmiljø
Verdier
MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei
Prinsipper
Jobbe i forkant
Se hele mennesket
Forsterke det positive
Bruke ansvarlige kulturbyggere
til å inkludere andre

Oppdrag
MOT skal være fremragende til å
nå ungdom på en ungdommelig,
mulighetsfokusert og oppriktig måte.
MOTs filosofi, program, tiltak,
partnerskapsmodell og logo skal
skape robust ungdom og trygge miljø.
Medarbeidere
Den riktige ildsjelen som skaper
Prestasjoner, Eierskap og Glede
Organisasjon
Lagarbeid og stor gjennomføringskraft

I 2013 oppnådde MOT historiens høyeste resultat på den årlige
internundersøkelsen i desember, både i antall svar og gjennomsnitt på
elevenes vurdering og opplevelse av MOT. 7 900 elever fra 10.trinn ved
157 skoler og 105 Lokalsamfunn/Nærmiljø med MOT (92 Lokalsamfunn
med MOT og 13 Nærmiljø med MOT) svarte på spørsmålene (1 = helt uenig
og 7 = helt enig):

Jeg har blitt mer bevisst på de valgene jeg tar, selv om å si nei er noe jeg
sliter med. Jeg har fått bedre selvfølelse, og ikke minst blitt tryggere på meg
selv. MOT har også gjort meg til et bedre menneske og gjort meg flink til å se
positive trekk ved andre!
Ungdom fra Overhalla barne- og ungdomsskole i Overhalla kommune,
desember 2013

DESEMBERUNDERSØKELSEN,
ELEVER

2010,
4000
svar

2011,
5000
svar

2012,
6000
svar

2013,
7900
svar

MOT når inn til ungdom og tar ungdom
på alvor

5,85

5,90

5,79

5,94

MOT er ungdommelig, leken og har glimt
i øyet

5,48

5,52

5,45

5,63

MOT er ærlig, ekte og til å stole på

5,96

6,04

5,90

6,06

MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger

5,91

5,95

5,82

5,99

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg

5,23

5,33

5,26

5,38

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

5,12

5,25

5,16

5,29

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller
aksepteres

5,30

5,35

5,27

5,46

MOT har gjort det lettere for meg å si nei

4,85

4,96

4,85

5,04

REKTOR 2013

5,60

Blir MOT gjennomført på skolen

6,46

Kjenner du til MOTs verdier

6,43

Assosierer du deg med MOTs verdier

6,47

Bruker du MOT sin tankegang i din rolle som rektor

5,83

Bruker lærerne MOT som et verktøy i vanlig undervisning

4,47

Er MOT en del av skolens hverdag

5,11

Bruker skolen MOT som et kulturbyggingsverktøy

5,04

Synes du MOT har en positiv effekt på elevene

5,86

Gjennomsnitt

5,71

Gjennomsnitt alle

5,46

5,54

5,44

I tillegg skrev mange tusen elever kommentarer på spørsmålet: Etter din
mening, hva har fungert bra og hvordan kan MOT bli bedre. Her følger noen
eksempler:
MOT er fantastisk, og har spelt ei stor rolle for min opplevelse av
ungdomsskulen. MOT har gitt meg meir sjølvsikkerhet, og styrke til å stå for
mine meiningar. Det er med på å løfte fram ALLE! Takk for MOT.
Ungdom fra Knarvik ungdomsskole i Lindås kommune, desember 2013
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Jeg tør å være meg selv etter MOT-besøkene. Folk godtar meg for den jeg
er og jeg blir ikke mobbet lenger.
Ungdom ved Sauda ungdomsskole i Sauda kommune, desember 2013
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Utan MOT trur eg heilt ærleg at det hadde vert mange elevar som kanskje
ikkje var så modige og sikker på seg sjølv og andre. MOT har vert med meg
og mange andre til og nå nokon av måla eg har satt i livet mitt, som eg ikkje
trudde eg skulle nå.
Ungdom ved Valderøy ungdomsskole i Giske kommune, desember 2013
Rektorer:
Også rektorene får åpne spørsmål, noe som gir oss viktige tilbakemeldinger
på hvordan de opplever MOT i deres skole/lokalsamfunn/nærmiljø. Under
følger noen utvalgte svar på spørsmålet om de opplever at MOT har medført
noe positivt, og i så fall hva.
2013, 104 svar
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Vi har i år ingen elever som oppgir å bli mobbet på skolen - verken i friminutt
eller timer. Det er et enestående, flott resultat som vi tror reflekterer vår
kontinuerlige jobbing i samhandling med MOT-programmet.
Rektor, Vest-Agder, 2013
Synest MOT i stor grad har hatt ein konfliktdempande effekt. Det beste og
viktigste er likevel tilbakemeldingene fra mange elever som seier at MOT har
vore viktig for dei personlig. MOT-arbeidet er viktig med tanke på å utvikle eit
positivt elevmiljø.
Rektor, Hordaland, 2013
Vi har fått et systematisk verktøy som er med på å sikre at vi jobber med
sosial kompetanse.
Rektor, Asker, 2013
De som har vært involvert i MOT har fått bedre selvfølelse. Grunnverdiene til
MOT har gradvis satt seg blant flere elever.
Rektor, Buskerud, 2013
Lærere:
Vi har hatt en jevn stigning på antall lærere som svarer på Desember
undersøkelsen og i 2013 var det 903 lærere som svarte på tre spørsmål for å
gi informasjon om kjennskap, eierskap og opplevd effekt (1= ikke i det hele
tatt, 7 i stor grad):
DESEMBERUNDERSØKELSEN,
LÆRERE

2010,
394
svar

2011,
424
svar

2012,
610
svar

2013,
903
svar

Hvor godt kjenner du MOTs verdier

5,63

5,63

6,18

6,20

Hvor godt assosierer du deg med MOTs
verdier

5,78

5,90

6,21

6,23

I hvor stor grad synes du MOT har en positiv
effekt på elevene

5,38

5,48

5,63

5,81

Gjennomsnitt alle

5,60

5,67

6,01

6,08

Under følger noen utvalgte kommentarer fra lærerne på spørmålet
”På hvilken måte har MOT positiv effekt på elevene?”
Økt respekt for hverandre, mot til å gå mot strømmen og stå for egne
meninger. Være forbilder, gå foran som gode eksempler. Vekker på etiske
spørsmål.
Lærer, Lørenskog kommune, 2013
Elevene blir tydelige på hvem de er og hva de står for. De blir bedre på å ta
vare på hverandre, se hverandre for den de er og godta at vi er ulike. De er
flinke til å finne positive sider ved hverandre, og seg selv til en viss grad også.
Lærer, Flå kommune, 2013
Det samler klassen. De får en større gruppetilhørlighet. De blir bevisste på
hvilke situasjoner de kan komme opp i. De blir mer forberedt på hvilket valg
de vil ta. Gjør elevene tryggere.
Lærer, Bergen kommune, 2013

DETTE ER MOTs PRODUKTER
MOTs produkter pr. 31.12.13:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
MOT-FILOSOFIEN – "Råproduktet." 8.
Modellen Lokalsamfunn med MOT 9.
Modellen Nærmiljø med MOT
10.
Programmet MOT i
11.
ungdomsskolen
Programmet MOT i videregående

Tiltaket Signalbærer med MOT
Tiltaket MOT-turneen
Tiltaket Mestringsreisen
Tiltaket MOT til lærere
Tiltaket Kulturbygging lokalt
Forsterkningstiltak
• MOT til å glede dagen
• Drømmeoppfylleren
• Verdighetsdagen

Setter fokus på det som er viktig for mange. Tørre å stå for egne meninger.
Bevisstgjøre ungdom på valgmuligheter. Blir sett. De kan snakke om temaer
som opptar dem, ikke bare fag.
Lærer, Drammen kommune, 2013
MOT sine verdiar refererer vi til ofte og merker på elevane at dei reflekterer
rundt det dei har lært. Til dømes når klassereglar skulle lagast vart verdiane
trekt fram som forslag til klassereglar.
Lærer, Lindås kommune, 2013
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• Remind me
• ID Courage
• OPP.dager med MOT
• MOT i fritid
12. Kampanjeperioder
• Verdiuka
• MOT til å glede dagen
• Drømmeuka
• Begeistringsuka

13. Andre tiltak
• Universitet/Høgskole med MOT
• Folkehøgskole med MOT
• Norway Cup
• MOT til å leve-boka

www.mot.no

NYSKAPNING

GJENNOMFØRING

NÆRMILJØ MED MOT

Mestringsreisen har tre hovedelementer:

Nærmiljø med MOT (NMM) bygger på de samme prinsipper som
Lokalsamfunn med MOT, og er tilpasset ungdoms- og videregående skoler
som ligger i storby. Modellen gir en mer effektiv styringsstruktur og er mer
hensiktsmessig for skoler som ligger i store byer.

• Mestringsdag – en dag i lokalsamfunnet der "alle" ungdommer
blir sett gjennom opptredener og kulturelle innslag
• Mestringsungdom – en ungdom som trenger/fortjener mestring/mot for
å utvikle et talent
• Utviklingssamling på MOT-Camp – ett døgn med Mestringsungdommen
for å utvikle talent og selvtillit

MOT har i 2013 gjennomført sitt mest omfangsrike år noensinne når det
kommer til aktivitet i våre Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT.
MOT har sett en økning i antall elever som har MOT-programmet på skolen,
og vi har tilbudt MOT-kommuner- og skoler flere og mer omfattende tiltak
ut over programmene. Vi velger her å presentere de to programmene og fire
av tiltakene. MOT gjennomfører i tillegg betydelig aktivitet både nasjonalt og
lokalt rundt de resterende tiltakene. Du finner en oversikt over MOTs program
og tiltak på side 6.

Mestringsreisen skal årlig besøke mer enn 50 lokalsamfunn/nærmiljø og
gjennomfører over 50 Mestringsdager.

PROGRAMMENE:

Nærmiljø med MOT er en helhetsmodell og gjennomføringsstrategi 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 skolen,
og blant lærere, foreldre og ungdom. Modellen innebærer at toppledelsen i
nærmiljøet forankrer MOT som et viktig verktøy i samfunns- og kulturbygging.
Tre viktige elementer i Nærmiljø med MOT er:

Mestringsreisen skal lete frem flere enn 50 Mestringsungdommer pr. år,
som alle får en utviklingssamling på MOT-Camp.

• 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

MOT i ungdomsskolen
MOT hadde ved utgangen av 2013 53 962 elever som fikk MOT på
ungdomsskolen. 3 997 lærere hadde MOT på sin skole.

MOT i videregående
På videregående fikk 9 769 elever og 724 lærere MOT.
”Viktige verdier tas opp systematisk over tid og gjør at elevene blir mer
reflekterte over hvordan man behandler medmennesker. Større forståelse og
toleranse overfor forskjeller. Får
verktøy til å takle vanskelige
situasjoner nå eller senere i
livet.”
Lærer, Høylandet kommune,
2013

MESTRINGSREISEN
Mestringsreisen er et tiltak som gir ungdom mestringsopplevelser
og styrket selvfølelse og mot.
Mestringsreisen forsterker programmene MOT i ungdomsskolen og
MOT i videregående og er også en forsterkning for MOT som verktøy for
kulturbygging i lokalsamfunnet.

”Tryggare elevar, toleranse for
kvarandre og for at vi er ulike.
Eg trur elevane gjennom MOT
får hjelp til å etablere gode
sunne haldningar og verdiar,
som bidreg til danninga deira.
Vår eiga trivselsundersøkjing for
elevar på alle trinn viser at vi har

Mestringsreisen styrker samholdet og løfter lokalsamfunnet/nærmiljøet, og er
med på å skape en styrket stolthet og bevissthet også blant de voksne.
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ein stadig mindre forekomst av alvorlege konflikter og/eller mobbesaker
i elevgruppene. Lærarane vurderer m.a. MOT som effektiv tiltak over tid
i så måte.”
Rektor, Møre og Romsdal, 2013

TILTAKENE:
MOT-turneen
MOT-turneen er en samfunnsbyggende turné som skal styrke MOTs arbeid
lokalt og bidra til kulturbygging og inspirasjon i kommuner og skoler over
hele landet. MOT-turneen besøkte fra 3. april – 6. juni 30 Lokalsamfunn og
Nærmiljø med MOT over hele Norge. Dette var den fjerde gangen turneen ble
gjennomført.
Over 15.000 elever fikk oppleve MOT-show, det ble holdt 30 årsmøter og
inspirasjonsforedrag, og over 70 medieklipp omtalte turneen i tillegg til et
stort innslag på God Morgen Norge.
”Første gangen vi skulle ha MOT tenkte jeg: Dette blir en artig fredag. Da vi
var ferdig med MOT-økta tenkte jeg: Det ble en artig fredag, men med et viktig
innhold. Da jeg ble valgt ut som
Ungdom med MOT ble jeg glad. Det
gir meg en mulighet til å bety noe
for andre. Det gir meg en mulighet
til å forstå. Det gir meg en mulighet
til å være en ekstra venn.”
Jente på scenen under MOT-turneen
på Vågsøy
”MOT-turneen har fungert veldig bra
og gir hele lokalsamfunnet et løft.
Dette er et godt anslag for videre
jobbing!”
Lokal MOT-medarbeider på et av
turnéstoppene
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Signalbærer med MOT

Mestringsreisen:

Signalbærer med MOT skal gi ungdom innsikt for livet, og skape gode
signalbærere i MOTs lokalsamfunn. Ungdommene er i alderen 16-25 år og
rekrutteres fra MOT-kommuner rundt om i Norge. På en samling på MOT-Camp
utfordres og bevisstgjøres u ngdommene på en rekke områder, som lederskap,
selvinnsikt, presentasjonsteknikk, samarbeid, coaching og fremtidsutsikter.

Mestringsreisen har i 2013 blitt rullet ut over hele Norge. Totalt har
34 Mestringsungdommer deltatt på Mestringssamling på MOT-Camp,
fordelt på seks samlinger i løpet av 2013. Det er også blitt gjennomført
17 Mestringsdager.

Det har blitt gjennomført to Signalbærer med MOT-samlinger for ungdom
i 2013. Tilbakemeldingene på samlingene er svært gode, og snitt på hele
samlingen ligger på 6,76 (På en skala fra 1-7, der 7 er best). Flere av
ungdommene sier at de har fått med seg noe for resten av livet og at de har
fått mer innsikt i seg selv.
MOT gjennomfører også Signalbærer med MOT-samlinger for voksne, et tiltak
som tilbys lokal MOT-ledelse og våre partnere i næringslivet. I 2013 har 36
voksne deltatt, med en snittscore på 6,8 på samlingen sett under ett.

”Vi fikk tilbake en ny gutt i klassen.”
Lærer
”Hun var ikke til å kjenne igjen etter at hun kom tilbake fra
Mestringssamlingen. Hun var ei helt annen jente!”
Venninne

Universitet/Høgskole med MOT
I 2013 inngikk vi for første gang avtaler med universitet og høgskoler, med
mål om å gjøre overgangen til studenttilværelsen lettere. Et universitet og
en høgskole tegnet historiens første avtaler som Universitet/Høgskole med
MOT, henholdsvis NTNU i Trondheim og Høgskolen i Hedmark. Sentralt i
tiltaket står u tdanningen av Student
faddere med MOT. I august satte over
80 engasjerte studenter ved NTNU og
Høgskolen i Hedmark av de to siste
feriedagene sine til å delta på skolering
som Studentfadder med MOT. På de to
dagene ble de trent og bevisstgjort på
seg selv som rollemodeller, og til å ha
mot til å bry seg, mot til å si nei og, ikke
minst, mot til å leve.
”Tusen takk for en livsforandrende
reise. Dere får en til å gå inn i seg selv
og reflektere over sine egne tanker og
holdninger. Jeg føler jeg sitter igjen
med en AHA-opplevelse over hva MOT
egentlig handler om. Jeg vil stolt og
respektfullt føre budskapet videre, og
krysse fingrene for at jeg klarer å nå inn
til noen på samme måte som dere.”
Studentfadder med MOT, NTNU
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Nøkkeltall pr. 31.12.2013
• Samarbeidsavtaler: MOT hadde avtale med
117 Lokalsamfunn med MOT og 31 Nærmiljø med MOT.
• MOT-skoler: MOT hadde 229 ungdomsskoler og
26 videregående skoler.
• Utdanning: I 2013 ble det arrangert fire skolerings
samlinger hvor det ble utdannet 81 nye MOT-
informatører. Dette gir totalt 537 MOT-informatører, hvor
466 er på ungdomsskolen og 71 på videregående.
285 MOT-informatører og representanter fra
lokal MOT-ledelse deltok på etterutdannings- og
nettverkssamling, herunder en rekke ordførere, rådmenn
og rektorer fra hele landet.
• Ungdom med MOT: I 2013 ble 788 ungdommer skolert,
690 fra ungdomsskolen og 98 fra videregående. Dette gir
et totalantall på Ungdom med MOT på 4 927.
• Lærerforedrag: Det ble avholdt 47 lærerforedrag for lærere ved MOT-skoler.
• Signalbærere med MOT-ungdom: 35.
• Mestringsungdommer: 34.
• MOT i fritid: 43 MOTivatører skolert gjennom MOTivatørsamlinger for
trenere og ledere i lokalsamfunnene. Totalantall på MOTivatører: 464.
• Studentfadder med MOT: 80 Studentfaddere med MOT ble utdannet på
NTNU i Trondheim og ved Høgskolen i Hedmark.
• Ca. 1 200 ansatte hos MOTs næringslivspartnere har deltatt på
MOT-foredrag.

I MOT rekrutteres mennesker med stor forskjellighet til en enhetlig kultur.
Det betyr at vi må rekruttere etter noen likheter. MOTs r ekrutteringsgrunnlag
er også MOTs prestasjonsgrunnlag og består av sju ord, forkortet med
bokstavene PRIMUMO.

MOT skal ha medarbeidere som skaper prestasjon, eierskap og glede på
alle områder og i alle ledd.

MOT rekrutterings- og prestasjonsgrunnlag:
Passion
Raus
Interessert
Målbevisst
Ungdommelig
Mulighetsfokusert
Oppriktig

MOT har drøyt 6 900 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 prestasjon, eierskap og
glede. I MOT er det slik at det er menneskene som er de viktigste verdiene.
Derfor er rekruttering av de riktige medarbeiderne MOTs sukessfaktor nr. 1.

Gjennom årsmøter, skolering, landslagssamling og MOTs tiltak, er det godt å
se at vi aldri før har vært så gode på det å rekruttere de rette menneskene.
I løpet av 2013 har vi fått nye glødende medarbeidere, samtidig som de vi
allerede har, har fått større eierskap og glede av MOT. På landslagssamlingen
i september 2013 var over 550 medarbeidere samlet for inspirasjon,
oppdatering og for å løfte MOT til nye høyder.

MEDARBEIDERE
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PROFILAKTIVITETER
MOT er svært opptatt av synlighet. Hver gang MOT-logoen vises
får m
 ålgruppen en påminnelse om budskapet. MOTs synlighet
er med på å gjøre MOT til en rød tråd på ungdoms arena.
MOT hadde en fantastisk MOT til å glede-dag når det kom til profilering.
Rundt 200 unike treff, og utrolig god forhåndsomtale i svært mange
lokalaviser. MOT var på God Morgen Norge med MOT-ambassadørene Nils
Ingar Aadne og Andreas Ygre Wiig, hadde et innslag på TV2-sporten med
skijentene og et stort VG-intervju med den n yslåtte MOT-ambassadøren
Nils Ingar Aadne. MOT hadde en helsides annonse i VG, gjort mulig av
samarbeidspartnerne våre. Uno-X, Narvesen og 7-Eleven synliggjorde også
MOT til å glede-dagen på forskjellige måter.
MOT var som vanlig tilstede på Norway Cup, som er en av de s tørste
p rofileringsarenaene 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
oppslag på TV2 og P4, samt mange medieklipp fra uka.
Et viktig fokus for MOT i 2013 har vært å få enda mer lokalmedia. Dette gjøres
ved at lokalleddet mottar forslag til pressemeldinger, leserinnlegg og internettartikler. 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.
MOT fikk i 2013 en splitter ny nettside som oppfyller alle behovene for e ffektiv
kommunikasjon. Alle Lokalsamfunn og Nærmiljø 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 25 900 tilhengere. MOT er også tilstede på Twitter og
Instagram, hvor vi når viktige målgrupper.
MOT hadde 929 treff i trykte og nettbaserte aviser, og antall ganger sett
og lest ble 36 881 900 i disse mediene. MOT har i 2013 endret hvordan vi
overvåker medieomtale, så dette er et historisk godt resultat. Den estimerte
annonseverdien på denne medieomtalen er på over kr 25 mill.
MOT hadde i 2013 to utgivelser av MOT-magasinet. Den ene på våren, og den
andre i forbindelse med MOT til å glede-dagen. Magasinet hadde opplag på
henholdsvis 35.000 og 50.000 eksemplarer. MOT-magasinet ble distribuert
gjennom alle YX-stasjonene, Narvesen, 7-Eleven og Peppes Pizza.
MOT har blitt synliggjort på emballasje og fasade, samt ved kampanjer hos
Narvesen og 7-Eleven. Uno-X har videreført et eget MOT betalingskort, samt
synliggjøring til sine kunder på nyhetsbrev og fakturaer. MOT-logoen er
synliggjort av Peppes Pizza på emballasje for take-away og utkjøring.
MOT delte ut 10.000 kalenderplakater til alle landets ungdomsskoler, og til
alle videregående skoler som har et samarbeid med MOT. Det ble delt ut rundt
60.000 penner ved skolestart til ungdommer som er med i MOTs programmer
i ungdomsskolen og videregående skole.
MOT har hatt stor synlighet i Tippeligaen gjennom profilering på drakt og
tett s amarbeid med 7 klubber. Disse var Rosenborg, Aalesund, Molde, Brann,
Lillestrøm, Hønefoss og Sogndal.
MOT var synlig i Adeccoligaen gjennom profilering på drakt og tett samarbeid
med Kongsvinger.
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MOT delte ut en egen pris på NISOs Årets spiller-kåring for femte året på rad.
Frode Kippe fra Lillestrøm vant prisen. Utdelingen ble sendt på VGTV og MOT
og fikk stor medieomtale rundt prisen. I tillegg til dette kommer profilbygging

13

gjennom MOT-turneen og de store MOT-tiltakene som også synliggjøres både
lokalt og nasjonalt.

www.mot.no

MOT UTLAND
SØR-AFRIKA

DANMARK

MOT SA (South Africa) hadde ved utgangen av 2013 ca. 6 500 ungdommer
i programmene. MOT er fortsatt på alle de 6 statlige collegene i Western
Cape Province, og antall ungdomsskoler med MOT økte fra 15 til 21 i
2013. Alle ungdomsskolene ligger i Cape Town. MOT SA startet i 2013 opp
med tiltaket Ungdom med MOT og de første ungdommene ble u tdannet
ved Northlink College og False Bay College. MOT i SA hadde 368 aktive
MOT-informatører pr. 31.12 med 368 aktive MOT-informatører.

I november 2013 ble MOT Danmark etablert som egen selvstendig
organisasjon med to heltidsansatte. Etableringen er muliggjort gjennom
økonomisk støtte de 3 første årene fra Uno-X Danmark. Pr. 31.12. var det
inngått avtale med den første skolen med MOT i Danmark, med planlagt
oppstart i januar 2014.

MOT SA hadde pr. 31.12. sikret inntekter for hele 2014 og organisasjonen
har 3 heltidsansatte.
”I would like to share with you the WONDERS of MOT. It has been a life
changing experience for myself and my fellow pupils. The MOT sessions were
introduced to me in the darkest time of my life. I forgot my worth and the
person I was, but MOT reminded me of those things. With each session I came
out a better person determined to get my life back on track. When I first heard
of MOT they told me it would be a team building programme, but MOT is so
much more. It helps uplift you individually and reminds you that happiness
can happen with something as simple as a positive thought, or lending a
helping hand, but also that you are worth more than you believe. I am doing
MOT again this year and I'm loving it. It's my constant reminder that there is
no day dark enough for happiness not to be spread.”
Aneesa Damon – Gardens Campus, College of Cape Town
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THAILAND
Pilotprosjektet i Thailand videreføres og pr. 31.12. var 4 lærere aktive
med MOT på tre skoler for til sammen 110 elever. I mars 2014 vil det bli
gjennomført en lokal utdanningssamling for MOT-informatører i Thailand,
med sikte på å nå ut til enda flere ungdommer. Prosjektet i Thailand driftes
på frivillig basis.

www.mot.no

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2013 var 21,1 mot 22,7 i 2012.
MOT innførte en ny organisering i 2013 der det ble mindre fokus på faste
team og mer fokus på de ulike områdene og tiltakene. Det ble definert egne
områdeansvarlige for hvert tiltaksområde og ut fra dette jobbes det nå mer
på tvers av de gamle team-inndelingene. Aktiviteten rundt omkring i landet
har i 2013 vært delt inn i tre regioner, Øst (Ø), Sør/Vest (SV) og Midt/Nord (MN)
som har vært styrt av hver sin regionleder. Disse har kontakt med de lokale
MOT-teamene i Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

STYRETS BERETNING
ORGANISERING
MOT er en ideell, verdensomfattende, non-profit, religiøst og politisk
uavhengig stiftelse med hovedkontor i Trondheim.
Pr. 31.12.13 var 63 371 ungdommer inne i MOTs programmer i
ungdomsskolen og videregående skole. Disse var elever ved de 254 norske
MOT-skolene som igjen fordeler seg på avtaler med 148 Lokalsamfunn
med MOT og Nærmiljø med MOT. Skolene strekker seg fra Lyngen i nord til
Farsund i sør. I tillegg kommer avtaler med to norske skoler i Spania.
MOT i Sør-Afrika hadde i 2013 sitt femte hele driftsår og i løpet av dette året
har det vært stor aktivitet rundt arbeidet med collegene, organiseringen og
finansieringen, i tillegg til at arbeidet med MOT i high schools (tilsvarende
ungdomsskole) har kommet godt i gang. Organisasjonen her er d riftsmessig

uavhengig av MOT i Norge, men holder tett kontakt med tanke på
program, profil og annet. MOT i Sør-Afrika har nå 3 ansatte og når
6 491 ungdommer på college og ungdomsskole i og omkring Cape Town.
MOT Danmark ble stiftet i november 2013 og har kommet godt i gang
i løpet av den korte tiden de har drevet. MOT Danmark har 2 ansatte
og har allerede kontakt med flere skoler som ønsker å komme i gang
med MOT.
MOT hadde pr 31.12.13 6 938 engasjerte personer involvert i
virksomheten. Dette inkluderer 29 ansatte samt styret og MOT-Guard.
I tillegg til disse kommer MOT-informatører, MOTivatører, Ungdom med
MOT, Signalbærere, Studentfadder med MOT og Lokale MOT-lederroller
tilknyttet MOT gjennom samarbeidsavtaler med kommuner, skoler eller
aktører på ungdoms fritidsarena.
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MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i
2013 for å bedre arbeidsmiljøet. MOT har også i 2013 hatt avtale om
bedriftshelsetjeneste med AktiMed. Sykefraværet har i 2013 vært på 1,4 %
mot 2,9 % i 2012. Både det kortvarige sykefraværet og langtidsfraværet er
redusert sammenlignet med fjoråret. Rollene HMS-ansvarlig og Verneombud
har fungert også i 2013.
MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 32 ansatte i 2013 var 16 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.

kostnadseffektivt bl.a. gjennom utstrakt innsats fra en frivilligstab. Salg av
profileringsartikler ble tatt tilbake fra en ekstern aktør fra og med 01.01.2013
og gjennom merket ID Courage ga dette en merkbar post på inntektssiden.
Kombinasjonen av høyere inntekter enn forventet på flere områder og et
kostnadsbilde som ligger vesentlig lavere enn året før gir et solid positivt
resultat for 2013. Dette viser at organisasjonen fremdeles har stor fokus på
effektiv drift og en godt innarbeidet kostnadsbevissthet.
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 2013 på kr 1 511 488 mot et underskudd på
kr 2 443 940 året før. Årsoverskuddet ble på kr 1 614 189 mot et underskudd
på kr 2 348 698 i 2012.

Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2013 var på kr 24 099 935, en økning på kr 1 617 169
fra året før.
Inntektene fra samarbeidspartnere ble redusert med 0,210 mill til 4,782 mill,
noe som utgjør 19,8 % av de totale inntektene.
Kommuner og skoler har økt med 0,686 mill til 9,046 mill (37,5 %).

RESULTAT OG BALANSE

Statlige tilskudd økte med 0,850 mill til 1,150 mill (4,8 %).

MOT har i 2013 mottatt et noe større tilskudd fra staten enn i 2012. 
Inntekter fra kommune- og skoleavtaler har også hatt en merkbar vekst.
Større prosjekttilskudd fra Gjensidigestiftelsen for gjennomføring av
MOT-turné og fra Gjensidigestiftelsen og Stiftelsen UNI for de nye prosjektene
Signalbærer og Mestringsreisen ga et viktig bidrag til aktiviteten. Til tross for
en nedgang fra året før er inntekter fra samarbeidspartnere fremdeles en av
våre største inntektskilder. Andre hele driftsår for MOT-Camp har også gitt
et godt tilskudd på inntektssiden, og her har det vært stort fokus på å drive
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Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 5,462 mill (22,7 %).
Salg av egne produkter økte med 1,483 mill til 1,858 mill (7,7 %).
Driftsinntekter MOT-Camp økte med 0,492 mill til 1,281 mill (5,3 %).
Tilskudd fra andre (foredrag, gaver m.m.) utgjør 0,521 mill (2,2 %).

www.mot.no

Kostnader:
Samlede driftskostnader utgjør kr 22 588 447, en reduksjon på kr 2 338 260
fra 2012.
Varekostnadene er redusert med 0,436 mill til 4,450 mill.
Lønnskostnadene er redusert med 0,248 mill.
Andre driftskostnader er 5,743 mill, en reduksjon fra året før på 1,780 mill.

Disponering av resultatet:
Årets resultat, et overskudd på kr 1 614 189, foreslås overført i sin helhet til
annen egenkapital.

BALANSEN
MOT har pr 31.12.13 en egenkapital på 4,469 mill inkludert g runnkapitalen
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 52,2 %.
Tilsvarende egenkapitalandel i 2012 var 41,1 %.
Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 367 700 periodiserte inntekter.
Resterende kortsiktig gjeld er i stor grad opptjente, ikke utbetalte feriepenger.
MOT har pr 31.12.13 ikke langsiktig gjeld.

FREMTIDSUTSIKTER
Dagens informasjons- og mediesamfunn gjør det lett å gå seg vill og miste
seg selv. Det er lett å glemme å stille spørsmålet "Hva ønsker jeg meg
av livet?"
Ved å stille oss dette spørsmålet vil vi lettere sette oss mål og retning.
Dersom ikke er det lett at det er omgivelsene, omstendighetene og 
autopiloten som styrer oss.
Men det krever selvdisiplin og mot. Vi må si mer nei til mat og drikke som
ødelegger helsa vår, vi må si nei til å være en del av en gruppe som m
 obber
eller holder andre nede, vi må si mer nei til nettverk, vi må si mer nei til
informasjon, vi må si mer nei til andre ting for å bevare vår energi, helse,
identitet, langsomme tid, røtter, stabilitet og trygghet. Ønsker vi dette må vi
sortere, prioritere og sette oss mål. Vi må være som et filter der ikke alt går
igjennom.
Det er lettere og lettere å bli overfladisk i hva mestring av livet er. Vi lever i et
samfunn der vi lett blir overstimulert, og kan miste dybde på LIVSviktige ting.
I slike tider og samfunn er det godt å ha en "påminner", veileder, m
 entor
eller coach som hjelper med retning og mål. MOT er for mange denne
bevisstgjøringscoachen. Og slike støttespillere trengs mer og mer. Derfor er
MOTs fremtidsutsikter gode.

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et
rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2013. Styret og administrasjonen
anser at denne forutsetningen er til stede.

Trondheim, 2. april 2014

Rune Bratseth – Styreleder

Marit Breivik – Nestleder

Astrid Lødemel – Styremedlem

Therese Bjørstad Karlsen – Styremedlem

Vegar Kulset – Styremedlem

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.

Roger Granheim – Styremedlem

Atle Vårvik – President
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REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP

BALANSE pr. 31.12.

BALANSE pr. 31.12.

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapskikk.
1,8
Salgsinntekt
1 858 143
375 221
		 Anleggsmidler			
6
Egenkapital			
Salgsinntekter og tilskudd
1,8
Tilskudd
22 241 792 22 107 545
		
Immaterielle eiendeler
		
Innskutt egenkapital
200 000
200 000
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
		 Sum driftsinntekter
24 099 935 22 482 766
4		
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 100 000
0
		 Sum innskutt egenkapital
200 000
200 000
Inntektsføring av tilskudd skjer i takt med den kostnaden den er ment å dekke.
				
		 Sum immaterielle eiendeler
100 000
0
				
Klassifisering og vurdering av balanseposter
2,8
Varekostnad
4 450 448
4 886 577
		
Opptjent egenkapital		
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen
3,8
Lønnskostnad
11 184 551 11 432 943
		
Varige driftsmidler		
ett år, samt poster som knytter seg til vare- og tjenestekretsløpet. Øvrige poster er
4,8
Avskrivninger
1 210 560
1 084 297
		
Annen egenkapital
4 268 618
2 654 429
4		
Driftsløsøre, inventar, verktøy,
klassifisert som anleggsmidler.
		
Annen driftskostnad
5 742 887
7 522 890
		 Sum opptjent egenkapital
4 268 618
2 654 429
		
kontormaskiner o.l.
2 080 743
2 855 707
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
		
Sum driftskostnader
22 588 447 24 926 707
		
Sum egenkapital
4 468 618
2 854 429
		 Sum varige driftsmidler
2 080 743
2 855 707
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler
				
				
		 Sum anleggsmidler
2 180 743
2 855 707
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet
		 Driftsresultat
1 511 488 -2 443 940
		
Gjeld 			
				
ikke forventes å være forbigående.
						
		 Omløpsmidler				
Fordringer
		
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
		
Kortsiktig gjeld		
5		 Varelager
465 216
133 957
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
				
		 Leverandørgjeld
769 805
420 961
				
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de
8
Renteinntekt
103 877
95 769
		
Skyldige offentlige avgifter
756 242
656 685
		 Fordringer
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
		 Finanskostnad
1 177
527
9
Annen kortsiktig gjeld
2 570 226
3 015 603
		 Kundefordringer
562 611
2 403 136
avsetning for å dekke antatt tap.
		 Netto finansresultat
102 700
95 242
		 Sum kortsiktig gjeld
4 096 273
4 093 250
		
Andre fordringer
21 133
37 256
Varebeholdninger
					
		
		 Forskuddsbetalte kostnader
562 551
88 154
Varebeholdning og trading av varer for videresalg er overdratt til en ekstern
		 Ordinært resultat
1 614 189 -2 348 698
		
Sum gjeld
4 096 273
4 093 250
		 Sum fordringer
1 146 295
2 528 545
partner. Bokført beholdning i MOT er verdsatt til kostpris og består av varer
				
		
				
beregnet for bruk i vår prosjektrelaterte virksomhet.
		 ÅRSRESULTAT
1 614 189 -2 348 698
		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
8 564 891
6 947 679
7		
Bankinnskudd, kontanter o.l.
4 772 636
1 429 468
				
		
Sum omløpsmidler
6 384 147
4 091 971
Varige driftsmidler
		 OVERFØRINGER		
				
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom
		
SUM EIENDELER
8 564 891
6 947 679
de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte
6,8 Overført fra/til annen egenkapital
1 614 189 -2 348 698
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
		 Sum overføringer
1 614 189 -2 348 698
med driftsmidlet.
NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2013

2012

NOTE EIENDELER

2013

2012

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD

2013

2012

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det kan identifiseres en
fremtidig økonomisk fordel knyttet til rettigheten. Balanseført rettighet avskrives
lineært over økonomisk levetid.
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NOTE 1 SALGSINNTEKT							
		
Tilskudd 		
2013		
2012						
Tilskudd fra Staten		
1 150 000		
300 000
Helsedirektoratet
400 000		200 000
Utdanningsdirektoratet
750 000			
Kulturdepartementet			100 000
Tilskudd fra samarbeidspartnere		
4 781 509		
4 992 156
Kommuneavtaler		 7 901 927		7 453 191
Skoleavtaler		1 144 168		 906 819
Tilskudd fra Fond og Stiftelser		
5 462 300		
5 612 541
MOT-Camp		1 281 362		 789 209
Tilskudd fra andre		
520 526		
2 053 629
Sum		 22 241 792		22 107 545

Fortsettelse NOTE 1 Inntekter		

NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER

Salgsinntekter
2013
2012
Pr. virksomhetsområde:			
Foredragshonorar
38 550
47 473
Salg av profileringsprodukter
1 819 593
327 748
Sum
1 858 143
375 221

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Geografisk fordeling:		
Norge
24 099 935

22 482 766

NOTE 2 VAREKOSTNADER

Trykkekostnader
Profileringsprodukter
Fremmede tjenester
Sum

2013
364 721
1 307 721
2 778 006
4 450 448

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

Antall ansatte:

2013
9 518 196
1 354 570
494 813
-183 027
11 184 551

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

32 ansatte fordelt 33 ansatte fordelt
på 21,1 årsverk
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.

Saldo innskudds- og premiefondet,
ikke balanseført
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2013

2012

202 322

169 594

Ytelser til ledende personer
Daglig Leder

Lønn Pensjonskostnader
671 287

Annen godtgjørelse
4 392

Revisjon
Godtgjørelse for revisjon utgjør kr 88 886 eks mva
Godtgjørelse for andre revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr 39 730 eks mva

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER
							
Immatrielle
Inventar
Bygn.messige
Transportmidler
Kontormaskiner
EDB HW
Totalt
eiendeler		endringer
Anskaffelseskost 01.01.
0
1 423 580
2 500 966
77 594
96 418
488 325
4 586 883
Tilgang kostpris
100 000
206 808
90 511
0
21 928
0
419 246
Økt kostpris grunnet korr. mva		
19 899
87 221			
9 231
116 350
Avgang kostpris				
0
0
0
0
Anskaffelseskost 31.12
100 000
1 650 286
2 678 698
77 594
118 346
497 556
5 122 480
Akkumulerte avskrivn. 31.12
0
1 091 070
1 271 574
77 594
57 374
444 126
2 941 736
Bokført verdi pr. 31.12
100 000
559 217
1 407 124
0
60 972
53 430
2 180 743
								
Årets avskrivninger
0
513 706
500 564
0
25 147
103 667
1 143 085
Økte avskrivn. grunnet korr. mva
0
16 582
43 201
0
0
7 692
67 476
Økonomisk levetid
5 år
3 år
5 år
5 år
3-4 år
3 år
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær

NOTE 6 EGENKAPITAL

NOTE 5 VARELAGER
Innkjøpte varer
Sum

2013
465 216
465 216

2012
133 957
133 957

Egenkapital 01.01.13
Årets resultat
Egenkapital 31.12.13

NOTE 7 BANKINNSKUDD
Av selskapets totale bankinnskudd og kontanter er bundne skattetrekksmidler inkludert med kr. 410 429
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Innskutt annen EK
200 000
0
200 000

Annen EK
2 654 430
1 614 189
4 268 618

Sum
2 854 430
1 614 189
4 468 618

REVISJONSBERETNING

NOTE 8 AKTIVITETSREGNSKAP
2013
2012
2013
2012
Kostnader til prosjekter:			
Anskaffelse av midler:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
9 999 657
9 600 746
Tilskudd fra staten
1 150 000
300 000
Reiser og møter
2 595 849
4 644 585
Andre offentlige tilskudd
7 901 927
7 453 191
Kontorkostnader
1 826 161
1 824 117
Tilskudd fra andre
13 189 865
14 354 354
Porto og telefon
471 432
385 560
Salgsinntekter
1 858 143
375 221
Trykkekostnader, honorarer
4 594 051
4 952 245
Sum anskaffelse av midler
24 099 935
22 482 766
Avskrivninger, tap på fordringer
1 113 711
838 041
			
Sum kostnader til prosjekter
20 600 862
22 245 294
Brutto finansposter:			
Aktivitetsresultat
1 614 189
-2 348 697
Renteinntekter
103 877
95 769
Overført til egenkapital
1 614 189
-2 348 697
Finanskostnader
1 177
527
Annen finansinntekt
0
0
Sum netto finansposter
102 700
95 242
			
NOTE 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Kostnader ved anskaffelse av midler:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
934 531
1 493 078
Av annen kortsiktig gjeld utgjør 1 367 700 periodiserte inntekter.
Reiser og møter
65 794
144 817
Dette er midler som er tildelt og bundet til fremtidige års aktiviteter.
Kontorkostnader
3 423
36 141
		
Porto og telefon
0
0
Trykkekostnader, honorarer
76 070
5 525
Sum kostnader ved anskaffelse av midler
1 079 818
1 679 562
Brutto disponibelt
23 122 817
20 898 446
			
Kostnader til administrasjon:			
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader
250 363
276 312
Reiser og møter
62 150
68 591
Kontorkostnader
282 753
312 059
Porto og telefon
61 270
67 620
Trykkekostnader, honorarer
28 101
31 014
Avskrivninger, tap på fordringer
223 129
246 255
Sum kostnader til administrasjon
907 766
1 001 851

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for MOT, som består av balanse per 31. desember
2013, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 1 614 189 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 stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2013
og av dens 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 og forutsetningen om fortsatt
drift 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.
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
stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet
er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter o mstendighetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av s tiftelsens
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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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 stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdelinger og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og
kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet [og utdelinger er
foretatt] i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.
Trondheim, 2. april 2014

Helge G. Lorentzen
statsautorisert revisor

BUDSJETT 2014
KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2014

DRIFTSINNTEKTER 2014
Avtaler LMM og NMM

9 500 000

Næringsliv

5 500 000

Tilskudd Staten

4 400 000

Tilskudd Fond og Stiftelser

3 600 000

Driftsinntekter MOT-Camp

1 500 000

Salg ID Courage

1 500 000

Andre inntekter

500 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

26 500 000

DRIFTSKOSTNADER 2014
Lønn og sosiale kostnader

12 100 000

Varekostnader

6 450 000

Inventar, driftsmateriell

3 300 000

Telefon, porto

750 000

Reisekostnad

3 000 000

Annen kostnad
SUM DRIFTSKOSTNADER

900 000
26 500 000

DRIFTSRESULTAT
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For 2014 planlegges et nullbudsjett. Inntektsnivået legges igjen høyere enn
foregående år med bakgrunn i planlagt økning innenfor flere områder. Vi
forventer fortsatt vekst i avtaler med lokalsamfunn og nærmiljø, venter økt
støtte fra næringsliv og også noe større inntekter fra drift av MOT-Camp.
Posten for fond og stiftelser går noe ned på grunn av enkelttildelinger til
prosjekter som ble avsluttet i 2013. I tillegg har vi jevn økning i salg av
identitetsartikler og forventer dermed en større inntekt fra dette salget også i
2014. Tildelinger fra staten er økt både med bakgrunn i at vi for første gang i
2014 har en post på statsbudsjettet og at vi i tillegg forventer tildeling via ulike
tilskuddsordninger.
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På kostnadssiden vil vi også i 2014 merke økt aktivitet knyttet til vekst i
lokalsamfunn og nærmiljø, utvidelse av MOT-turneen og Mestringsreisen
og større aktivitet på MOT-Camp, spesielt innenfor tiltaket Signalbærer med
MOT. Varekosten vil også øke med økt omsetning av identitetsartikler. I tillegg
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.
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
2014 vil MOTs overordnede programmer ”MOT i ungdomsskolen” og ”MOT i
videregående skole” ytterligere styrkes og rendyrkes. MOTs sentrale o pplæring
(skolering, etterutdanning, oppfølging og andre samlinger) er fortsatt en viktig
del av disse programmene og MOTs andre tiltak.
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