
MOT.NO
MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger
MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle
MOT styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg, til å si nei
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NØKKELTALL PR 31. 12. 2017

MOT-partnere: 
• 92 kommuner
• 231 ungdomsskoler
• 22 videregående skoler og 1 folkehøgskole 

Antall ungdom nådd:
• Ungdomsskole "Robust ungdom 12-16": 53 243
• Videregående skole "Robust ungdom 16-25": 11 666

Utdanning:
• I 2017 ble det arrangert 4 Grunnutdanninger og Verdibasert lederutviklingssamlinger, 

i februar, juni, oktober og november
• 81 nye MOT-coacher ble utdannet, 64 på ungdomsskolen og 17 på videregående skole
• 27 rektorer og 7 personer fra kommunal ledelse har deltatt på Verdibasert lederutvikling
• 63 rektorer har deltatt på oppstartssamling for "Skolen som samfunnsbygger"
• 625 ungdommer ble utdannet som Ung MOTivator i 2017. 556 fra ungdomsskolen og  

69 fra videregående skole
• 80 Unge MOT-ledere ble utdannet på MOT-camp

Medarbeidere:
• I 2017 har 708 MOT-coacher gjennomført MOT-økter i skolen, 594 på ungdomsskolen og  

114 på videregående skole
• Totalt er det utdannet 450 Unge MOT-ledere fra hele Norge siden vi startet i 2011
• Totalt er det 3 209 aktive Unge MOTivatorer rundt om i landet, som har som 
 spesielt ansvar å være gode rollemodeller som bidrar til et inkluderende skolemiljø
• 523 medarbeidere, herunder en rekke ordførere, rådmenn og rektorer, deltok på MOTs 

Ildsjelsamling 7.-8. september. Ildsjelsamlingen inneholder blant annet etterutdanning 
for MOT-coacher, erfaringssamlinger for rektorer i "Skolen som samfunnsbygger" og 
nettverkssamlinger for alle medarbeidere
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VISJON
Varmere og tryggere samfunn

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
Ansvarliggjøre kulturbyggere 

ORGANISASJON
Nasjonal ledelse er et solid fundament 
for implementering, finansiering og omdømme

MEDARBEIDERE
Den riktige ildsjelen 
som skaper verdibaserte prestasjoner

OPPDRAG
MOT skal utvikle robust ungdom, som inkluderer alle,
gjennom å styrke bevissthet og mot.

Viktige virkemidler er MOTs filosofi, program, 
tiltak, logo og partnerskap.

MOT skal være fremragende til å nå ungdom 
på en Ungdommelig, Mulighetsfokusert og 
Oppriktig måte.

INNHOLD
Side 2: Nøkkeltall
Side 4: Forord
Side 6: MOT og myndighetsarbeid 
Side 7: MOT i skolen
Side 8-9: "Robust ungdom 12-16"
Side 10-11: "Robust ungdom 16-25"
Side 12-13 "Skolen som samfunnsbygger" 

Side 14-15: Ung MOT-leder
Side 16-17: "Kommunen som samfunnsbygger"
Side 18: MOT til å glede-dagen 
Side 19: Drømmefondet
Side 20: MOTs tiltak
Side 21: Profilaktiviteter
Side 22-23: MOTs ambassadører og ambassadørlag

Side 24-25: MOT og Norway Cup
Side 26-29: Styrets beretning
Side 30-35: Regnskap
Side 36-37: Revisjonsberetning
Side 39: Budsjett 2018
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Når denne lederen skrives er vi midt i OL. Norge har allerede vunnet 19 
medaljer. Og i nyhetene leser vi om nok en skolemassakre i USA. En 
skolemassakre utført av en tidligere elev som var utstøtt.

Det som danner basis for OL-medaljer og utstøting er KULTUR.

Men det handler om to svært forskjellige typer kulturer: En kultur som 
kjennetegnes ved inkludering, unne, beundre og et ønske om å gjøre 
hverandre gode. Den andre kulturen kjennetegnes ved ekskludering, 
misunnelse, ødeleggelse og utrygghet. 

Historiefortellinger, metaforer, ritualer og seremonier er med på å påvirke 
en kultur. Men ingenting bygger mer kultur enn ansvarlige kulturbyggere og 
ledere.

En kultur starter med de største rollemodellene og den som leder 
virksomheten. Virksomheten kan være landet, kommunen, skolen, klassen, 
familien, bedriften eller laget. Eksempler på ledere er statsminister, ordfører, 
rådmann, rektor, lærer, bedriftsleder, trener, mamma og pappa. Størstedelen 
av det psykososiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass bestemmes av viktige 
rollemodeller og lederens atferd og kommunikasjon. 

Positive rollemodeller og helter er grunnpilarer i en god kultur. Dette fordi 
mennesker inspireres av andre mennesker og fordi vi er laget slik at vi 
kopierer og imiterer. Vi er alle rollemodeller enten vi vil eller ikke. Vår 
væremåte og kommunikasjon smitter.

80 % av menneskelig samspill styres av følelser, og kun 20 % er knyttet til 
det rasjonelle og fornuftsmessige. Det er det beste beviset på at regler ikke 
kan utkonkurrere kultur. En kultur kan ikke vedtas på samme måte som regler 
kan vedtas. Regler er ofte lettere å forholde seg til enn kultur. Det er derfor vi 
fortsetter å lage nye regler selv når  vi ikke engang klarer å overholde de vi 

allerede har. Regler er ryddige. Kultur er ikke målbart, og kulturbygging krever 
langsiktighet. Regler kan kopieres, men kultur kan ikke kopieres. En kultur 
for innovasjon og tradisjon kan ikke lovfestes. Den skapes og utvikles av 
ansvarlige kulturbyggere og ledere.

MOT har tro på at gode strukturer er svært viktig for god kulturbygging, bl.a. at 
skoler, lokalsamfunn og virksomheter har et system og en "utviklingsmaskin" 
for å forsterke ansvarlige kulturbyggere. Det vil si at gode rollemodeller og 
ledere utvikler nye ansvarlige kulturbyggere og ledere. På denne måten får 
vi fremragende verdibaserte prestasjonskulturer. Der MOT er et virkemiddel 
for kulturbygging brukes MOT som et kinderegg for å utvikle individ, team og 
ledere. I disse kulturene lar menneskene seg inspirere av MOT til å bli bedre 
mennesker og ledere og til å utvikle robusthet, livsmestring, arbeidsmiljø, 
samfunn og sin verdiplattform. 

Det er lett å kopiere regler og gjøremål, men mye mer utfordrende å kopiere 
fremragende verdiarbeid, kulturer og ledelse, men det er ikke umulig. Det 
krever bare ekstra innsats – en bevisst og modig innsats. 

Gode MOT-folk, vær stolt, men ikke så stolt at du ikke kopierer den beste 
praksisen fra de beste kulturene og lederne med stolthet. 

Lykke til!

Atle Vårvik, MOT-Originalen

FORORD
MOTS ILDSJELER = ANSVARLIGE  KULTURBYGGERE
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MOTIVASJONEN FOR Å STARTE MOT 

Motivasjonen for å starte MOT i 1997 var et sterkt ønske om å bidra positivt 
til mange av de utfordringene som samfunnet vårt står ovenfor; rusmisbruk, 
vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap. For å møte disse 
utfordringene ble det startet en ideell organisasjon hvor formålet var å utvikle 
robuste ungdommer, som inkluderer alle. 

Uavhengig av MOT eller ikke, tror MOT at løsningen på det å skape et 
varmere og tryggere samfunn ligger i å utvikle robuste ungdommer, som 
inkluderer alle. Ungdommer som er sterke inni seg selv, og som bygger opp 
en motstandskraft, kan lettere inkludere de som har havnet utenfor. 

Tusen takk til alle MOT entusiaster, MOTs finansielle bidragsytere, ildsjeler og 
medarbeidere som har stått på for å få til et varmere og tryggere samfunn i 
over 21 år. MOT berører ungdommens hjerter og er et verktøy mange tar med 
seg resten av livet som venn, forelder, kollega og samfunnsborger.

MOT bidrar til samfunnet
MOT har siden 1997 jobbet med livsmestring, og vi er utrolig glade for at det 
nå har kommet et gjennombrudd på dette feltet innenfor psykisk helse og i 
den norske skolen. Både i den nye Stortingsmelding 28 «Fag – Fordypning 
– Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet» og "Mestre hele livet – en 
strategi for god psykisk helse" er det stort fokus på det vi jobber med i MOT. 
Det er virkelig en seier for alle i MOT som har livet til ungdommene i sentrum, 
fordi MOT har gitt ungdommene verktøy som gjør at de kan mestre livet sitt 
enda litt bedre i over 21 år. 

MOT jobber helhetlig, langsiktig og systematisk for å bygge mennesker og 
gode lag og miljø. Det er stort å se at vi fortsatt bidrar positivt til mange av de 
områdene som var motivasjonen for å starte MOT. Vi verdsetter høyt at både 
politikere og fagmiljøer ser verdien av MOTs arbeid. I 2017 fikk vi rekordstor 
støtte med 5,5 millioner fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 
Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De har gitt MOT 

støtte fordi vi er med på å nå mange av samfunnets mål. I følge politikere 
og fagmiljø bidrar MOT positivt til den overordnede delen av læreplanen, 
livsmestring, barnefattigdom, kriminalitetsforebyggende arbeid, folkehelse og 
psykisk helse.

Jeg ønsker alle på MOT-laget lykke til fremover med å hjelpe, støtte og trene 
ungdommene til å mestre livet sitt enda litt bedre. Alles innsats bidrar til 
visjonen vår om et varmere og tryggere samfunn. 

Marte Wivestad, Leder MOT Norge
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2017 ble et rekordår for MOT med tanke på støtte fra stat. MOT mottok hele  
5,5 millioner kroner gjennom tilskuddsordninger fra 4 direktorat: 

• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet støtter MOT sitt arbeid med å 
bekjempe ringvirkningene av barnefattigdom. MOT forhindrer utenforskap 
og stimulerer inkludering.

• Helsedirektoratet støtter MOT sitt arbeid for god psykisk helse og frivillig 
forebyggende arbeid.

• Utdanningsdirektoratet støtter MOT som et forebyggende og 
helsefremmende verktøy i skolen.

• Politidirektoratet støtter MOT fordi vi er en bidragsyter i 
kriminalitetsforebyggende arbeid

Like viktig som pengesummen er den anerkjennelse og legimitet det ligger  
i å få denne støtten fra direktorat, departement og fagmiljø i Norge.

I Meld.St.19 Folkehelsemeldingen (2014-2015) "Mestring og muligheter" 
bestilte staten en strategiplan for psykisk helse og livsmestring. Som et 
svar på dette ble strategien for god psykisk helse (2017-2022) "Mestre 
hele livet" utgitt i august 2017. Strategien er utarbeidet og underskrevet av 
alle departementene. Denne meldingen er MOT veldig positiv til, fordi den 
understreker viktigheten av arbeid for å fremme folkehelse, livsmestring og 
inkludering.

Hovedelementer fra meldingen handler om at det ikke bare skal jobbes med 
forebygging, men også med å bygge opp ungdom. Den sier mye om at det 
må være fokus på å styrke og fremme god psykisk helse, og at man ikke 
kun skal fokusere på psykiske lidelser. Meldingen trekker frem virkningene 
av utenforskap, hvor avgjørende det er å ha venner på skolen og i barne- 
og ungdomsårene, trygghet, trivsel og robusthet. Kort sagt oppsummerer 
meldingen mange av de temaene og fokusområdene MOT har i sin metode. 

MOT søker hvert år tilskudd gjennom flere direktorat, noe som er 
ressurskrevende og sårbart. Denne meldingen gjør at vi framover kan jobbe 
målrettet mot å bli samlet under en post, og å komme på statsbudsjettet. Det 
betyr i praksis at MOT nå endelig har fått den innfallsporten vi har ønsket for å 
bli satt inn i den faglige sammenhengen.

Folkehelsemeldingen og strategien "Mestre hele livet" gir tydelige signaler om 
at det nå skal jobbes tverrsektorielt med psykisk helse, som er definert som 
et betydelig folkehelseproblem i Norge. I strategien står det at de sektorene 
som har virkemidlene, som skolen, skal ansvarliggjøres og sette i gang tiltak 
for å skape god psykisk helse og livsmestring. Dette håper vi betyr at MOT 
sine program i skolen og hvordan vi kobler sektorer sammen, vil være svært 
interessant for helsedirektoratet og kommuner i Norge.

I 2015 kom det ut en melding for utdanningssektoren som blir omtalt som 
Fagfornyelsen. Meld. St. 28 (2015–2016) ; Fag – Fordypning – Forståelse – En 
fornyelse av Kunnskapsløftet.

Denne meldingen er også farget av folkehelsemeldingen. I opplæringsloven 
§1 står det; "Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdighet og 
holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og 
fellesskap i samfunnet". 

Fagfornyelsen har styrket opplæringsloven på områder som gir et godt 
grunnlag for å se MOT som et verktøy i skoler og kommuner. I overordnet del 
av læreplanen står det tydelig at man ikke kan skille faglig og sosial læring, 
og MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringen for å skape en trygg 
klassekultur. Det å respektere hverandre og ha god bakgrunnsforståelse 
danner grunnlaget for empati, respekt og vennskap. 

I 2017 ble alle kommuner i Norge forpliktet til å jobbe systematisk og 
langsiktig med en 10-årsplan "Program for folkehelse 2017-2027"; En 
satsing på å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. MOT 
ønsker å være et viktig verktøy for å gi innhold til denne planen. 
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MOT har valgt skolen som arena fordi man der møter all barn og ungdom. 
For at MOT skal være et godt verktøy i skolen er det jobbet målrettet mot 
å tydeliggjøre at innholdet i MOTs programmer møter opplæringsloven §1 
som sier at; "Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og 
holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid 
og fellesskap i samfunnet". Videre står det i §9A at; "Skolen skal arbeide 
kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til 
elevene". 

Gjennom MOTs programmer blir ungdom godt kjent med seg selv og 
med hverandre. De får større forståelse for hvem som kan føle seg 

utenfor fellesskapet, hvilken effekt det kan ha, og hvor sårt det kan være. 
Ungdommene lærer å bruke MOTs verktøy for å styrke et positivt selvbilde, 
selvfølelse og selvtillit. De blir også trent i å bruke verktøyene mot de rundt 
seg slik at de blir bidragsytere til et trygt og positivt klasse- og læringsmiljø. 

MOT er et langsiktig og helhetlig konsept for å sammen med skolen skape 
varig endring; en bærekraftig og god samfunnskultur som inspirerer til en 
samfunnsdugnad for å skape et varmere og tryggere samfunn.

MOT I SKOLEN 
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ROBUST UNGDOM 12-16
I 2017 deltok 53 243 elever fra 231 ungdomsskoler i programmet "Robust 
ungdom 12-16". Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling 
styrkes ungdoms bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg, til å si nei. 

556 ungdommer ble i 2017 utdannet som Ung MOTivator. Disse er spesielt 
utvalgte ungdommer med gode holdninger, som er positive rollemodeller og 
forbilder for andre. Unge MOTivatorer skal gjøre det enklere for de rundt seg 
å leve, bry seg og si nei, og bidra til å styrke oppvekstmiljøet i positiv retning. 
De forsterker den jobben som MOT-coachene gjør i klasserommet. En viktig 
oppgave disse ungdommene har er å gjennomføre MOT-økter til 7.klasse-
elever for å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole enklere. 

Unge MOTivatorer er viktige kulturbyggere og er med på forsterke MOTs 
effekt gjennom å inkludere og inspirere de rundt seg. Unge MOTivatorer har i 
løpet av 2017 vært med på å planlegge og gjennomføre mange aktiviteter og 
arrangementer for ungdom, barn og voksne i sine lokalsamfunn. 
 

INNHOLD I PROGRAMMET  
"ROBUST UNGDOM 12-16": 

  1. Skoleleder ønsker MOT 
  2.  MOT-koordinator har eierskap og P-UMO 
  3.  Fremragende MOT-coacher 
  4.  Utdanning 
  5.  12 MOT-økter á 120/150 minutter 
  6.  Ung MOTivator utdannelse, ca. 5 % av 9.trinn 
  7.  Ung MOTivator tre MOT-økter til 7. klasse 20/150/20 min. 
  8.  Kickstart første skoledag, inspirasjonstale, oppvarminger, lærerinfo 
  9.  40 min. MOT-informasjon til foresatte 
10.  MOT til å glede-dagen 
11.  MOT Forever 
12.  Andre suksessaktiviteter, både sterkt anbefalt og muligheter 
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MOT-ØKTER "ROBUST UNGDOM 12-16":
    
MOT-ØKTENS NAVN LENGDE TIDSPUNKT MÅL

  8. klasse
  1 Vis MOT 150 min. Anbefalt innen 1 uke Styrke bevissthet og mot til å: 
  etter skolestart • leve • bry seg • si nei

  2 Forventninger 150 min. Anbefalt innen 2 uker Styrke kroppsspråk og bruk av sosiale
  etter skolestart  media på en måte som:
   • gir trygghet, energi og mot

  3 Fokus 150 min. Anbefalt innen 3 uker Styrke bevissthet og mot til å:
  etter skolestart  • forsterke det gode i seg selv og andre • være mulighetsfokusert

  4 Dialog 120 min.  Anbefalt innen 5 uker Styrke ungdoms kommunikasjonsferdigheter:
  etter skolestart  • for å skape mer trygghet, energi og mot

  5 Egenstyrke 120 min.  Anbefalt innen 7 uker Styrke bevissthet og mot til å:
  etter skolestart  • være seg selv • finne det positive i utfordringer • akseptere å ikke alltid være bra

  6 Verdifull 150 min.  Mars-april Styrke bevissthet og mot til å:
   • vise respekt • skape godfølelse hos andre • ha bakgrunnsforståelse
  9. klasse:
  7 Valg 150 min.  Innen seks uker  Styrke bevissthet og mot til å:
  etter skolestart  • prioritere • si nei

  8 Drømmer 120 min.   Desember Styrke bevissthet og mot til å:
   • drømme • finne sin lidenskap • følge sitt hjerte og sin lyst

  9 Forbilder 120 min.  Mars-mai  Styrke bevissthet og mot til å:
   • være rollemodell med positive holdninger • være modig forbilde med gode verdier
  10. klasse:
10 Trygghet 120 min.  August-oktober Styrke bevissthet og mot til å:
   • lede seg selv

11 Verdibevissthet 120 min.  Desember Styrke bevissthet og mot til å:
   • behandle andre bra • behandle seg selv bra • ivareta egne verdier

12 Fremtid 150 min.  Mars-april Styrke bevissthet og mot til å:
   • være forberedt på fremtiden

Gjennomføring av alle MOT-øktene er obligatorisk
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Programmet for videregående skole bygger videre på programmet i 
ungdomsskolen, men gjennomføres også uavhengig av om elevene har hatt 
MOT på ungdomsskolen eller ikke.

I 2017 deltok 11 666 elever fra 22 videregående skoler i programmet "Robust 
ungdom 16-25".  Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling 
styrkes ungdoms bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg, til å si nei.
 
69 ungdommer på videregående skole ble utdannet som Ung MOTivator i 
2017. Disse ungdommene bidrar til å forsterke det gode miljøet på skolen 
gjennom ulike arrangement og tiltak, som for eksempel skolestart med MOT 
og MOT til å glede-dagen. 

INNHOLD I PROGRAMMET  
"ROBUST UNGDOM 16-25":  

  1. Skoleleder ønsker MOT 
  2.  MOT-koordinator har eierskap og P-UMO 
  3.  Fremragende MOT-coacher 
  4.  Utdanning 
  5.  12 MOT-økter á 90 minutter 
  6.  Ung MOTivator utdannelse, ca. 5 % av 1. klasse 
  7.  Kickstart første skoledag, inspirasjonstale, oppvarminger, lærerinfo 
  8.  20 min. MOT-informasjon til foresatte 
  9.  MOT til å glede-dagen 
10.  MOT Forever 
11.  Andre suksessaktiviteter, både sterkt anbefalt og muligheter 

ROBUST UNGDOM 16-25 
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MOT-ØKTER "ROBUST UNGDOM 16-25":
    
MOT-ØKTENS NAVN LENGDE TIDSPUNKT MÅL

1 Innsikt Ca. 90 min. Anbefalt innen 1 uke Styrke innsikt:
  etter skolestart  • i seg selv • i hverandre • i MOTs verdier

2 Klassekultur Ca. 90 min. Anbefalt innen 2 uker Styrke:
  etter skolestart  • god lagånd • bry seg om de som er utenfor • en god klassekultur

3 Robusthet Ca. 90 min. Anbefalt innen 3 uker Styrke:
  etter skolestart  • en «gutsy» innstilling, væremåte, fokus • personlig utvikling, lykke og talenter
   • fokus på løsninger og muligheter

4 Kommunikasjon Ca. 90 min.  Anbefalt innen 5 uker Styrke kommunikasjonsferdigheter:
  etter skolestart  • for å skape mer trygghet • for å skape mer energi • for å skape mer mot

5 Verdier Ca. 90 min. Anbefalt innen 7 uker Styrke personlig refleksjon og utvikling:
  etter skolestart  • refleksjon rundt egne verdier • refleksjon rundt viktige ting i livet
   • utvikle en større personlig innsikt

6 Beundring Ca. 90 min.  Styrke:
   • evnen til å stå opp for egne verdier • evnen til å beundre • evnen til å sette grenser

7 Selvrespekt Ca. 90 min.   Styrke:
   • tro på egne krefter • respekt for seg selv •“It is okay to not always be okay”

8 Livskvalitet Ca. 90 min.   Styrke:
   • bevissthet på livet • prioritering av viktige ting i livet • balanse i livet

9 Respekt Ca. 90 min.  Styrke:
   • forståelse for forskjellighet • inkludering og tilhørighet • byggende og respektfull kultur

10 Bevissthet Ca. 90 min.   Styrke:
   • bevisstheten på effekten av fokus/tankens kraft • bevisstheten på effekten av væremåte
   • bevisstheten på effekten av ord vi bruker

11 Sharing Courage Ca. 90 min.   Dele:
   • historier som styrker andres bevissthet og mot
   • de beste verktøyene og opplevelsene med MOT
   • hvordan ønsker kan bli virkelig, og teori bli praksis

12 Courage Forever Ca. 90 min.   Styrke:
   • bevisstheten på fremtiden • bevissthet rundt russetiden
   • muligheten for å være en del av MOT i fremtiden

Gjennomføring av alle MOT-øktene er obligatorisk
Ved utdanningsløp på mindre enn tre år kan økene fordeles på ett eller to år
Fleksibilitet også på å slå sammen to økter om det er ønskelig
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Ideen til "Skolen som samfunnsbygger" våknet etter de grusomme 
terrorangrepene 22. juli 2011; hendelser som har satt dype spor hos mange. 
I ettertid har MOT ønsket å finne svaret på hvordan vi kan bidra til å forhindre 
at slike hendelser skjer igjen – og svaret vårt er at vi skal hindre utenforskap, 
ved å skape kulturer der alle er inkludert.

Det er mange barn som vokser opp uten nettverk og trygge voksenpersoner 
rundt seg. Da er skolen viktig for å kunne nå de barna som er utenfor 
fellesskapet. Skolen er den viktigste arenaen for å redusere risikofaktorer, 
eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker. Det 
er her vi vil utvikle kulturer der alle er inkludert gjennom "Skolen som 
samfunnsbygger".

HOVEDMÅL: FELLESFORSTÅTT 
ANSVARLIGHET

"Skolen som samfunnsbygger" består av fire deler:  
1. Rektor som samfunnsbygger
2. Læreren som samfunnsbygger
3. Ungdom som samfunnsbygger
4. Spre MOT-filosofien i lokalsamfunnet

Målet er å styrke fellesforstått ansvarlighet gjennom å 
• Forsterke unge rollemodeller og voksnes felles forståelse for viktigheten av 

å skape en kultur der alle er inkludert 
• Styrke rektor, skolepersonalet, unge rollemodeller og lokalsamfunnets 

foreldre, trenere og ledere som samfunnsbyggere
• Styrke en skole og et lokalsamfunn der alle blir sett på en positiv måte
• Forsterke en felles verdiplattform i skolen

ÅR 1: 
2017 startet med at 25 rektorer og skoleledere fra 19 skoler i 12 kommuner 
deltok på oppstartssamling på MOT-camp i 4 dager. 

Her er noen tilbakemeldinger etter samlingen: 
"Veldig godt inntrykk. Svarte til mine forventninger og vel så det.  
Jeg reiser herfra som en bedre utgave av meg selv!"

"Annerledes, utfordrende, energigivende, anbefales til andre."

Fra januar til november deltok 63 rektorer og skoleledere fra 33 kommuner  
på "Verdibasert lederutviklingssamling" og oppstartssamling for  
"Skolen som samfunnsbygger." 

Erfaringssamling 
I forkant av Ildsjelsamlingen i september deltok 38 rektorer som er med 
på "Skolen som samfunnsbygger" på Erfaringssamling. Der delte de beste 

SKOLEN SOM 
SAMFUNNSBYGGER 
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praksis og inspirerte hverandre til å gjøre små og store ting i hverdagen. Her 
er et par tilbakemeldinger: 

"Nyttig og interessant å høre kva dei andre skulane har kome med i forhold 
til Skulen som samfunnsbyggar. Fikk både tankar/påminnarar om det vi også 
gjer på vår skule, samt inspirasjon til nye idear."

"Ga mye påfyll og ideer til videre arbeid med Skolen som samfunnsbygger."

"Skolen som samfunnsbygger" finansieres gjennom støtte fra både 
Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen.
Resultatet av denne støtten er per 31.12. 2017:

• 64 skoler har deltatt på "Skolen som samfunnsbygger".
• På de skolene som har deltatt på samling i 2017 går det 3 026 

barneskoleelever, 7 704 ungdomsskoleelever og 2 800 elever fra 
videregående skole.

• Det jobber 1 641 lærere og 281 assistenter på disse skolene og i tillegg 
har vi nådd flere ansatte i andre roller på skolen.  

• 3 571 foreldre, trenere, ledere og andre i lokalsamfunnet har vært med på 
kveldsforedraget "MOT som universalverktøy 24/7" fra oppstarten og frem 
til 31.12.2017. 

• Det er utdannet 80 Unge MOT-ledere og 69 Ung MOTivator +. 
• I tillegg er det verdt å nevne at alle skolene som startet med "Skolen som 

samfunnsbygger" i 2016, og som var forespeilet at dette var et ettårig 
prosjekt blir med videre i tre år.

Disse menneskene treffer minimum 13 530 unge mennesker på daglig og 
ukentlig basis.

År 2: 
11 skoler fra Haram, Orkanger og Overhalla har kommet i gang med år 
2 av "Skolen som samfunnsbygger" i 2017. År to har fokus på "Team og 
kulturbygging" både på dagtid og kveldstid. Totalt har 564 deltakere vært med 
på dette.



UNG MOT-LEDER 

14

Kloke Kofi Annan har sagt følgende:
”Å leve er å velge. Men for å velge godt, må du vite hvem du er og hva du står 
for, hvor du ønsker å gå, og hvorfor du ønsker å komme dit.”

MOT til å lede-samling på MOT-camp er en arena for å finne svar på disse 
spørsmålene. MOT ønsker å styrke Unge MOT-lederes livskompetanse, mot og 
innsikt i hvem de er, hva de vil og hva som er viktig for dem. Ved å bli sterkere 
og tryggere på sin verdi som Ung MOT-leder, kan de utrette mer med de 
egenskapene de har og ta gode valg.

Deltakere på "MOT til å lede"-samling håndplukkes av kommuner og skoler 
med MOT. Dette er ungdommer som utmerker seg ved å være positive 
kulturbyggere som tar bevisste valg.

EN “UNG MOT-LEDER":

• er mellom 16 – 25 år
• vil bidra til å skape et varmere og tryggere nærmiljø
• har og tar initiativ
• følger sitt eget hjerte, ikke strømmen
• legger merke til positive ting og tør å gi ros
• greier å skape engasjement og tenne glød hos andre
• er en ledertype. Noen ledere står i front og snakker høyt. Andre står i 

bakgrunnen og trekker i tråder

Vi samler ungdommer med disse egenskapene til en 4-dagers “MOT til å 
lede”-samling på MOT-camp.  

Stikkord for innholdet i en "MOT til å lede"-samling 
er: bevisstgjøring, formidling, lederskap, prioritering, 
refleksjon og nettverksbygging. 

Etter disse 4 dagene kjenner de seg selv og sine 
styrker bedre. De vet hva de kan bety for sine 
omgivelser. De har lært hvordan de skal jobbe for 
å legge merke til medmenneskers sterke sider, og 
er blitt del av et miljø av mennesker som ønsker å 
utgjøre en forskjell. De er blitt inspirert til å bidra i 
MOT-arbeidet i sin hjemkommune. All erfaring viser 
at MOT-arbeidet fungerer bedre i lokalsamfunn som 
har Unge MOT-ledere med opplæring fra MOT-camp. 
Unge MOT-ledere blir eksperter på å engasjere 
andre ungdommer i praktiske forberedelser til ulike 
arrangementer, og ikke minst blir de ansvarliggjort 
for å inkludere alle.



I 2017 ble det utdannet 80 Unge MOT-ledere på MOT-camp. Her er noen 
tilbakemeldinger:

''Elsket folkene. Mye motivasjon og interesse for å fremme MOT. Fått lyst til å 
inspirere til å hjelpe andre som ikke har det så bra.''

''Lærerikt, tankevekkende, givende og jeg vil huske den coachingsamtalen 
hele livet. Tusen takk.''

''Alle ungdommer burde få slik bevisstgjøring og coaching.''

''Ivrig på å ta med meg MOT videre i livet mitt og på skolen.''

GLOBAL SAMLING: 

MOT har lenge hatt en drøm om å samle ungdommer fra alle land som bruker 
MOTs programmer til en internasjonal "MOT til å lede"-samling. I september 
2017 ble denne drømmen virkelighet da 15 Unge MOT-ledere fra 5 forskjellige 
land kom til MOT-camp. 4 fra Norge, 2 fra Latvia, 3 fra Sør-Afrika, Danmark  
og Thailand.

Fantastiske ungdommer som alle har et glødende engasjement for å utvikle 
robust ungdom, som inkluderer alle!
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KOMMUNEN SOM 
SAMFUNNSBYGGER 
"Kommunen som samfunnsbygger" er ett av MOTs tilleggsprogram som gir 
enda større forankring og eierskap til MOT i kommunen gjennom å spre MOTs 
filosofi. Målet er at kommunen skal bruke MOT som et systemverktøy for å 
jobbe systematisk og helsefremmende med fokus på livsmestring og god 
psykisk helse.

Avtalen er løpende, og de fem første årene har følgende tema:
• År 1: Verdibasert samfunnsbygging
• År 2: Team og kulturbygging
• År 3: Verdibasert samfunnsbygging
• År 4: Lederutvikling
• År 5: Verdibasert samfunnsbygging
 

Kommunene spiller en viktig rolle i det å legge til rette for at ungdomsskolene
i kommunen kan gjennomføre programmet "Robust ungdom", og er en viktig
støttespiller for at MOT-arbeidet skal bli en rød tråd i lokalsamfunnet.
Ved å være med på programmet "Kommunen som samfunnsbygger" kan 
kommunen kalle seg et Lokalsamfunn med MOT. De forplikter seg da til å 
bidra til at ungdomsskolene gjennomfører programmet, samt at toppledelsen 
i kommunen utdannes i MOTs konsept. I tillegg gjennomføres en årlig 
refleksjonsdag med foredrag fra MOT sentralt, og på år 1 har MOTs styreleder, 
Rune Bratseth, holdt foredrag for kommuneledelsen.

I 2017 signerte 37 kommuner avtale, og i løpet av 2017 har 17 kommuner 
gjennomført det første året med foredrag med Rune Bratseth hvor temaet er 
Verdibasert samfunnsbygging. 

16



17



MOT.NO

DET ER ENKELT Å GLEDE NOEN. 

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle

MOT styrker ungdoms bevissthet og mot –

til å leve, til å bry seg, til å si nei
MOT-ambassadører, The M

ain Level

Hva 
venter 
du på?

Foto: Ludvig K
illingberg

MOT TIL Å GLEDE-DAGEN

Hvert år den 23. n ovember 
arrangeres MOT til å glede-
dagen. Dette er en dag der 
MOT setter ekstra fokus 
på å skape positivitet og 
 trygghet på skoler og i 
lokalsamfunn. Ved å glede 
andre med enkle midler 
kan vi øke følelsen av 
å bli sett, og stoltheten 
av å  bidra til å skape 
et varmere og tryggere 

samfunn. Alle som deltar i MOTs 
programmer, MOTs næringslivspartnere og andre, har denne dagen et felles 

mål; å glede så mange som mulig, mest mulig, men med enkle midler.

På MOT til å glede-dagen 2017 var MOT på besøk hos statsminister  
Erna Solberg. Det var et svært hyggelig besøk hvor de Unge MOT-lederne 
fikk komme tett på statsministeren, og hun stilte ivrig spørsmål og var 
 interessert i å lære mer om både ungdommene og MOT. I forkant hadde MOT 
samlet inn positive tilbakemeldinger fra Unge MOT-ledere over hele landet, 
og disse ble skrevet på et stjerneark. Høydepunktet under besøket var når 
 ungdommene delte ut MOTs stjerneark til henne. Statsministeren ble både 
rørt og  takknemlig for gaven, og det var stor stas å kunne si at MOT gledet 
 statsministeren på MOT til å glede-dagen.
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DRØMMEFONDET 
I 2003 fullførte Andreas Ebbesen i en alder av 13 år sin drøm med MOT: å gå 
over Grønland på ski. Sammen med sin far, Ola, gjennomførte han drømmen 
sin og samlet i tillegg inn 75 000 kr til MOT. Pengene som ble samlet inn 
resulterte i etableringen av MOTs drømmefond i 2005. 

Drømmefondet skal brukes til å stimulere og realisere andre ungdommers 
drømmer. Det å drømme handler om å ha MOT til å leve. Ved å la ungdom 
følge drømmen sin og stimulere dem til å sette seg mål for fremtida, bidrar 
man til å utvikle robuste ungdommer som har tro på seg selv.

Alle niendeklassinger som har MOT på skolen kan i en av MOT-
øktene (Drømmer) søke om å få oppfylt sin drøm. I 2017 har 

MOT Norge hatt gleden av å oppfylle 6 drømmer nasjonalt 
gjennom Drømmefondet.

MARTE FRA FLÅ:
Marte hadde en drøm om at klassen/skolen skulle 

få besøk av MOT-ambassadør Thomas Hayes. MOT 
overrasket henne på rektors kontor og hun ble målløs. Etter 

en liten samtale med Thomas besøkte vi klassen og resten av 
skolen. Vi spiste en god lunsj før vi dro til Bjørneparken der vi fikk 

noen fantastiske timer sammen.

ANNIKEN OG MARTHE FRA SELBU:
Anniken og Marthe fra Selbu er to jenter som 
brenner for håndball. De hadde en 
felles drøm om å møte spillerne i 
Byåsen Håndball Elite og trene 
sammen med dem. MOT overrasket 
jentene i klasserommet på Selbu 
ungdomsskole, tok dem med 
på en matbit før vi dro rett til 
treningshallen. Der fikk jentene 
en god og inspirerende treningsøkt 
sammen med spillerne.

ANITA FRA HJARTDAL:
Anita drømte om å få en dag sammen med 
sykehusklovnene for å se hvordan de jobber. Hun ble overrasket på skolen og 
turen gikk til Drammen sykehus der opplevelsene sto i kø for Anita. Fantastisk 
å se hvordan sykehusklovnene jobber for at barna skal få en litt bedre 
hverdag på sykehuset.

CHRISTINE FRA MIDTSTUEN:
Christine ønsket å ta med noen venninner til et 
dansestudio for å danse, fordi dette er hennes store 
lidenskap. Etter at "sjokket" i klasserommet hadde 
lagt seg da hun fikk vite at hun hadde vunnet, møtte 
hun og 3 venninner opp til Radix Dance Crew, der de 
fikk trene noen timer sammen med de profesjonelle 
danserne.

THERESE FRA ASKØY:
Therese er en stor fan av bandet The Main 
Level, og hadde et stort ønske om å møte MOT-
ambassadørene. Plutselig en fredag står guttene på 
døren hjemme hos Therese og lurer på om de kunne 
ta en tacoaften sammen. Det ble mildt sagt en stor 
overraskelse for henne og minner for livet. Etter endt 
tacofest ble Therese og familien invitert til studio for 
en omvisning og en minikonsert.

TORE BJARNE FRA SØMNA:
Tore Bjarne hadde en drøm om å fiske i den berømte 
lakseelva Altaelva. Fisking er en stor lidenskap for 
han, og det å skulle få en 15 kilos laks på kroken 
er alle laksefiskeres drøm. MOT i Sømna ønsket 
å oppfylle denne drømmen, og med god hjelp av 
Drømmefondet fikk Tore Bjarne reise på tur til Alta 
sammen med kameraten Martin.

19



20

MOTs TILTAK 
LOGO SOM FORSTERKER OG 
PÅMINNELSE: 

Synlighet er viktig for MOT. MOT-logoen skal være 
en påminnelse på MOTs budskap mellom MOT-
øktene og i ungdoms hverdag. Ved å ha MOT-logoen 
på de riktige menneskene, som er forbilder for 
ungdom, vil dette forsterke budskapet. 

En viktig arena for logoprofilering i 2017 har vært 
på fotballdrakter. MOT har hatt stor synlighet i 
 Eliteserien gjennom profilering på drakt og tett 
 samarbeid med ni klubber: Rosenborg, Molde, 
Brann, Viking, Aalesund,  Sogndal, Stabæk, Lillestrøm 
og Kristiansund. MOT har i 2017 også signert avtale 
med Arna-Bjørnar i Toppserien for kvinner.

I WEAR MY CHOICE
Mange ungdommer sier at de får styrket sitt mot 
når de bærer MOTs  identitetsartikler. Styrket mot til 
å ta ansvar for seg selv og til å inkludere andre. Å 
ikle seg MOTs logo er en synliggjøring av verdivalg, 
derfor har vi gitt det navnet "I Wear My Choice". 

To MOT-tiltak:
• Logo som forsterker 

og påminnelse
• MOT Forever
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PROFILAKTIVITETER 

MOT OG NÆRINGSLIVSPARTNERE

I 2017 har MOT jobbet mye med utvikling av egen mediestrategi; hvordan få 
mer kunnskap om MOT ut gjennom media. 

Sosiale medier er en viktig arena for å nå ut til MOTs målgruppe ungdom 
mellom 12-25 år. MOT har aktive profiler på Facebook, Instagram, Snapchat 
og Twitter.

REITAN CONVENIENCE NORGE: 
7-Eleven Bensinstasjoner lanserte i 2017 kaffeavtalen 
"Kaffe Pluss" hvor 10 kr per solgte kopp gikk direkte 
til MOT. I 2017 genererte dette hele 429 710 kr til MOT. 
Det er et viktig økonomisk bidrag som gjør at vi kan 
utvikle enda flere robuste ungdommer, som inkluderer 
alle. MOT er svært glade for at 7-Eleven Bensinstasjo-
ner har valgt å videreføre dette også for 2018. MOT-ambassadør Tarjei Bø er 
en av dem som stolt fronter Kaffe Pluss avtalen.  

UNO-X ENERGI: 
Uno-X Energi er involvert på 
mange områder og nivåer i norsk 
 sykkelsport. I 2017 var MOT igjen 
på Tour of Norway sammen med 
Uno-X Energi. De er glade i å 
 profilere seg sammen med MOT 
og sørger for at MOT er svært 
synlig på dette internasjonale 
sykkelrittet. 

Uno-X Energi har også startet sitt eget kontinentallag som heter Uno-X 
 Norwegian Development Team, hvor MOT står sterkt som kulturbyggingsverk-
tøy. På sine egne sider skriver de: "Vi drømmer om å skape sterke syklister 

Beslutningstakere på skole- og kommunenivå nåes best gjennom trykte og 
 nettbaserte media, og på dette området har MOT hatt sterkt utviklingsfokus i 2017.

Antall sett og lest i trykte og nettbaserte aviser i 2017:
• 1 102 artikler
• 70 595 540 lesere
• Estimert annonseverdi på denne medieomtalen er på over 64,3 millioner kroner

med gode holdninger. Laget skal være et trygt 
utviklingsmiljø som bygger store syklister og enda 
større mennesker. Som hovedsamarbeidspartner med 
MOT er vi spesielt entusiastiske til miljøer som jobber 
langsiktig for en trygg og god utvikling av kommende 
generasjoner norske  sykkelryttere." 

SPAREBANK 1 SMN:
Vi blir glade når våre Hovedsamarbeidspartnere synliggjør MOT i sosiale 
 medier, og en av de som er gode på det er SpareBank 1 SMN.  For  eksempel 
har de innført en ny tradisjon på MOT til å glede-dagen hvor de i sosiale 
 medier har en konkurranse hvor man kan vinne MOT-artikler dersom 
man kommer med et godt MOT til å glede-tips. De får utrolig mange fine 
 kommentarer, og det er rørende å se det store engasjementet de klarer å 
skape. Vi er #stoltpartner!



MOT-AMBASSADØRER 
OG AMBASSADØRLAG
Gjennom å bruke profilerte forbilder til å fronte MOTs budskap  forsterker 
vi MOTs effekt på ungdom. MOT-ambassadører og ambassadørlag er 
 håndplukkede personer og lag som står for MOTs verdier, og som er 
 rollemodeller og kjente ansikt for ungdommene i MOTs program. Dermed er 
de et viktig virkemiddel for å nå inn til ungdom. Takket være dem klarer MOT 
enda bedre å styrke ungdoms mot og bevissthet – til å leve, til å bry seg og til 
å si nei. 

MOT-ambassadører bidrar på  skolebesøk, 
i skolevideo, synliggjøring i sosiale 
 medier,  plakater, gjennom drømmefond 
og på flere arrangementer hvor de møter 
 ungdom  direkte. Viktigst av alt bidrar MOT- 
ambassadørene i kraft av å være den de er 
–  bevisste forbilder med gode verdier som vi 
vet  ungdom ser opp til. 

Nye ambassadører i 2017: 
Aleksander Aamodt Kilde, Ada 
Hegerberg og Andrine Hegerberg. 

I 2017 var alle Tippeliga-lag med 
MOT på drakten ute på skole-
besøk hvor temaet 
var å ha MOT til å 
bry seg.  Rosenborg 

spiller, Anders Konradsen, oppsummerte skolebesøk på 
Hoeggen skole med MOT på sin egen Instagram: "Nei til 
mobbing på skole, arbeidsplass, sosiale medier. MOT til å se, 
inkludere og bry seg om andre. Du med de stygge kommen-
tarene som gjemmer deg bak tastaturet, hold det for deg 
selv, ingen her vil høre. Takk for i dag, Hoeggen skole!" 
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MOT-PRIS

MOT-prisen ble delt ut i samarbeid med NISO på årets NISO awards.  Kriteriene 
for å vinne den prestisjetunge prisen er at den skal gå til en spiller som er 
bevisst sin rolle som forbilde for barn og unge, bryr seg om medspillerne sine 
og viser respekt for både dommer og motspillere. For første gang ble prisen 
også delt ut til en kvinnelig fotballspiller i Toppserien. Det var spillerne selv 
fra Eliteserien og Toppserien som bestemte at det var Ole Amund Sveen fra 
Sogndal Fotball og Ingrid Buer Søndenå fra Vålerenga Fotball som stakk av 
med hver sin MOT-pris. 

Dette skrev Sogndal Fotball i sin nominasjon  
av Ole Amund Sveen:
Ole fortjener det! Har hatt humøret oppe etter lang skadeperiode, bidrar veldig 
i gruppen sjøl om han ikke er ute på banen for tiden og inkluderer alle! En 
god mann som tar like godt vare på de nye spillere som de gamle. Er et fint 
forbilde til unge og tar seg tid til en liten prat med unge fotballspillere som 
ser opp til han. Stiller opp på ting for klubben uten en sur mine! En fin MOT 
kandidat! 

Dette skrev Vålerenga Fotball i sin nominasjon 
av Ingrid Buer Søndenå:
Ingrid er en klubbspiller som kom til oss i 2013 og hun har spilt 98  kamper 
for klubben. Dette gjør henne til den med lengst fartstid på Vålerengas 
A-lag av dagens spillere. Ingrid er en god likt spiller av så vel med- som 
 motspillere. Hun tar vare på de rundt seg og på vår årlige treningsleir i mars 
så  organiserte lærerstudenten Ingrid skole på kveldstid for troppens yngste 
medlemmer. I høst fikk Ingrid påvist en hjernesvulst på 3 x 4 cm og går derfor 
glipp av klubbens første cupfinale på damesiden noensinne. Til tross for en 
stor operasjon mandag den 25. september så var det veldig viktig for Ingrid 
å få fri fra sykehuset i noen timer den 30. september. Hun bare måtte innom 
Valle å ønske lagvenninnene lykke til i semifinalen mot LSK. Til tross for en 
vanskelig situasjon så har vi aldri hørt Ingrid klage. Ingrid settes enormt stor 
pris på i Vålerenga-familien og vi gleder oss stort over at hun igjen har begynt 
å knyte på seg fotballskoa, om så bare for noen minutter av gangen. Selv 
om hun ikke kan spille fotball på en stund så er Ingrid en solid bidragsyter i 
miljøet og et stort forbilde for oss andre.

MOT er stolte av å kunne dele ut denne prisen 
til to fantastiske rollemodeller.
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MOT er verdileverandør på     og er der for å fremme inkludering av alle. 
MOT-standen drives av ungdom som gjennom MOTs program i skolen har blitt 
ekstra glade i MOT og ønsker å yte frivillig innsats for oss.  Ungdommene står 
på for at MOT-teltet skal være et trygt og inkluderende sted å komme innom. 
Barn, ungdom og voksne som kommer innom vårt telt skal oppleve at de blir 
sett.

Totalt har 15 ungdommer fra Lørenskog, Øygarden, Overhalla, Gjerdrum, 
 Flesberg, Haugaland, Haram, Sel, Modum og Vestvågøy stilt opp for MOT i 
løpet av den uken Norway-Cup ble arrangert.

NORWAY CUP
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VERDIKAMPEN

Også i år ble verdikampen en stor suksess på Ekebergsletta. MOT var svært 
fornøyd med å spille på lag med organisasjonen Right to Play, en organisasjon 
vi har stor respekt for, og som gjør en utrolig viktig jobb. Det er flott når vi kan 
løfte hverandre frem på denne måten.

Stemningen var fantastisk til tross for at MOT/Right To Play-laget tapte 5-3 for 
Statsminister Erna Solbergs Global Goals-lag. 

Finalebanen på Ekebergsletta var fylt til randen av konkurranseklare artister, 
skuespillere, politikere, komikere og idrettsutøvere som stilte opp for å spille 
fotballkamp for en god sak. Med finansminister Siv Jensen som lagleder 
for MOT/Right To Play-laget, og Statsminister Erna Solberg som lagleder for 
Global Goals-laget, var det duket for et stjernespekket oppgjør.

Det er helt fantastisk at så mange MOT-ambassadører og kjente profiler 
velger å stille opp. Dette er en viktig kamp for oss fordi vi får sette fokus på 
MOT og ikke minst vårt oppdrag, nemlig å utvikle robuste ungdommer, som 
inkluderer alle.

På MOT/Right To Play-laget spilte blant andre MOT-ambassadørene Thomas 
Hayes, Nils Ingar Aadne, Pål Anders Ullevålsæter, Christian Ingebrigtsen, 
Markus Bailey, Stian Sivertzen og Andrine Hegerberg. I tillegg hadde MOT-
ambassadør Birgit Skarstein rollen som assisterende lagleder. 



  

ORGANISERING

MOT er en ideell, verdensomfattende, non-profit, religiøst og politisk 
uavhengig stiftelse med hovedkontor i Trondheim.

MOT har, i tillegg til MOT Norge, nå også egne organisasjoner i Sør-
Afrika, Danmark, Thailand og Latvia. Organisasjonene i disse landene er 
driftsmessig uavhengig av MOT Norge, men holder tett kontakt med tanke 
på konsept, program, profil og annet. MOT Global er opprettet innenfor 
stiftelsen MOT, det utgjør tilsammen 2,5 årsverk for 2017. En andel på  
0,7 av disse årsverkene håndterer utland gjennom å være sparringspartnere 
for land-ledelsen og deltar i styret i de ulike landene i oppstartsfasen. De 
resterende 1,8 årsverk har i 2017 blitt brukt til utvikling av MOT-konseptet.

I februar 2017 var fem MOT-land samlet til internasjonal MOT-konferanse i 
København. Det var en magisk opplevelse for alle deltakerne å høre ungdom 
i Danmark fortelle om at MOT har forandret deres liv.

Pr. 31.12.17 var 64 909 ungdommer inne i MOT Norges programmer i 
ungdomsskolen og videregående skole. Disse var elever ved 253 norske 
MOT-skoler der noen er egne MOT-partnere og andre tilhører MOT-partner 
kommune. MOT er representert i alle landets fylker, bortsett fra Finnmark. 
I tillegg kommer to avtaler med norske skoler i Spania. 

MOT Norge hadde pr 31.12.17 hele 4 731 engasjerte personer 
involvert i virksomheten. Dette inkluderer 27 ansatte samt styre og 
MOT-Guard. I tillegg til disse kommer MOT-coacher, Unge MOTivatorer, 
Unge MOT-ledere og Lokale MOT-lederroller tilknyttet MOT gjennom 
samarbeidsavtaler med kommuner og skoler.

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2017 var 24 mot 23,8 i 2016.

STYRETS BERETNING 
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gjennom merket I Wear My Choice har stabilisert seg på et bra nivå og bidrar 
med viktige inntekter for MOT.

Til tross for økt aktivitetsnivå på de fleste områder har vi hatt en liten nedgang 
på kostnadssiden, og til tross for en liten nedgang i inntekter oppnås så vidt 
et positivt resultat for 2017. Dette viser at organisasjonen fremdeles har stort 
fokus på effektiv drift og en godt innarbeidet kostnadsbevissthet.

MOT har stort fokus på at mest mulig av anskaffede midler skal benyttes 
direkte på de ulike prosjektene og andelen av inntektene som går til ren 
administrasjon ligger under 5 %.

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

I tillegg til de tallene regnskapet viser ligger det også en betydelig verdi i 
den innsats som gjøres av lokale MOT-medarbeidere som ikke er inkludert i 
regnskapet til MOT. Denne innsatsen har en verdi på minimum 100 millioner 
kroner.

Synliggjøring og markedsføring av MOT gjøres gjennom ulike kanaler som 
for eksempel topplag i fotball, profilering via samarbeidspartnere og via 
redaksjonell omtale. MOT bruker minimalt med kostnader på slik synliggjøring, 
allikevel har dette området også en verdi på minimum 100 millioner kroner.

MOT Norge har en flat organisasjons-struktur med fokus på de ulike 
områdene og tiltakene til MOT. Aktiviteten rundt omkring i landet har i 2017 
vært delt inn i ni regioner som hver dekker ett eller flere fylker og som styres 
av hver sin regionleder. Disse har kontakt med de lokale MOT-teamene på 
skoler og i kommuner som har MOT-partneravtaler.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk 
i 2017 for å bedre arbeidsmiljøet. MOT har også i 2017 hatt avtale 
om bedriftshelsetjeneste med AktiMed som har gjennomført ulike 
tiltak innenfor helse og ergonomi i løpet av året, blant annet en intern 
medarbeiderundersøkelse. Sykefraværet har i 2017 vært på 2,5 % mot  
2,8 % i 2016. Det kortvarige sykefraværet utgjør 13,3 % av det totale 
fraværet. Rollene HMS-ansvarlig og Verneombud har fungert også i 2017. 

MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 34 ansatte i 2017 var 18 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 2017 mottatt et større tilskudd fra staten enn noen gang og har 
fått fornyet en egen post på statsbudsjettet. Inntekter fra kommune- og 
skoleavtaler har også hatt en liten, men viktig vekst. Et større prosjekttilskudd 
fra Gjensidigestiftelsen ble øremerket subsidiering av avtalebeløp for lettere å 
kunne inngå avtaler med nye MOT-partnere. Inntekter fra samarbeidspartnere 
og andre aktører innenfor næringslivet er fremdeles en av våre største 
inntektskilder. Sjette hele driftsår for MOT-Camp har også gitt et bra tilskudd på 
inntektssiden, og her er det hele tiden stort fokus på å drive kostnadseffektivt 
bl.a. gjennom utstrakt innsats fra en frivilligstab. Salg av profileringsartikler 
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RESULTATREGNSKAP

MOT hadde et driftsoverskudd i 2017 på kr 48 206 mot et overskudd på  
kr 1 545 202 året før. Årsoverskuddet ble på kr 117 562 mot et overskudd på  
kr 1 633 231 i 2016. 

Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2017 var på kr 26 596 237, en reduksjon på  
kr 1 590 229 fra året før.

Inntektene fra næringslivet ble redusert med 0,399 mill til 6,332 mill, disse 
utgjør 23,8 % av de totale inntektene.
 
Kommuner og skoler har økt med 0,094 mill til 10,395 mill (39,1 %).

Statlige tilskudd økte med 0,605 mill til 5,510 mill (20,7 %).

Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 2,178 mill (8,2 %).

Salg av egne produkter ble redusert med 0,602 mill til 1,223 mill (4,6 %).

Driftsinntekter MOT-Camp ble redusert med 0,356 mill til 0,651 mill (2,4 %).

Tilskudd fra andre (gaver m.m.) utgjør 0,307 mill (1,2 %).

Kostnader: 
Samlede driftskostnader utgjør kr 26 548 031, en reduksjon på kr 93 233 fra 
2016.
 
Varekostnadene ble redusert med 1,748 mill til 3,403 mill.

Lønnskostnadene økte med 1,107 mill.

Andre driftskostnader er 7,974 mill, en økning fra året før på 0,893 mill. 

Disponering av resultatet:
Årets resultat, et overskudd på kr 117 562, foreslås overført i sin helhet til 
annen egenkapital.

BALANSEN

MOT har pr 31.12.17 en egenkapital på 6,597 mill inkludert grunnkapitalen 
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 50,0 %. Tilsvarende 
egenkapitalandel i 2016 var 56,3 %.

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 2 195 000 periodiserte inntekter. Resterende 
kortsiktig gjeld er i stor grad opptjente, ikke utbetalte feriepenger.

MOT har pr 31.12.17 ikke langsiktig gjeld.

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et 
rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2017. 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.

FREMTIDSUTSIKTER

MOTs framtidsutsikter er gode. Samfunnet, Norges regjering og regjeringer 
verden over, har stort behov for en bastion og et verktøy som utvikler 
robustheten i ungdom. Robuste ungdommer, som inkluderer alle, forebygger 
destruktive handlinger og ødeleggelser for liv og samfunn. MOTs verdier, 
prinsipper og oppdrag hjelper ungdom til livsmestring og hjelper skoler og 
kommuner til gode kulturer og miljøer. Det er en investering for fremtiden.
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Trondheim, 09. april 2018

Rune Bratseth – Styreleder Marit Breivik – Nestleder Astrid Lødemel – Styremedlem

Roger Granheim – Styremedlem Therese Bjørstad Karlsen – Styremedlem Vegar Kulset – Styremedlem 

 Atle Vårvik – President
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RESULTATREGNSKAP

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2017 2016
 
1,8 Salgsinntekt 1 223 087  1 825 253 
1,8 Tilskudd 25 373 150  26 361 213 
  Sum driftsinntekter  26 596 237   28 186 466 
    
2,8 Varekostnad 3 402 691  5 150 736 
3,8 Lønnskostnad 14 886 860  13 774 290 
4,8 Avskrivninger 284 480  628 552 
  Annen driftskostnad 7 974 000  7 087 686 
  Sum driftskostnader  26 548 031   26 641 264 
    
  Driftsresultat  48 206   1 545 202 
    
  FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
    
8  Finansinntekt 78 216  91 170 
  Finanskostnad 8 860  3 141 
  Netto finansresultat  69 356   88 029 
  
  Ordinært resultat  117 562   1 633 231 
    
  ÅRSRESULTAT  117 562   1 633 231 
      
  OVERFØRINGER  
 
6,8 Overført fra/til annen egenkapital  117 562   1 633 231 
  Sum overføringer  117 562   1 633 231 

BALANSE pr. 31.12.

NOTE EIENDELER 2017 2016
 
  Anleggsmidler   
  Immaterielle eiendeler   
4  Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 20 000 40 000
  Sum immaterielle eiendeler 20 000 40 000
    
  Varige driftsmidler  
 
4  Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 295 955  394 201 
  Sum varige driftsmidler  295 955   394 201 
  Sum anleggsmidler  315 955   434 201 
    
  Omløpsmidler  
5  Varelager 806 210  578 475
  Sum varelager  806 210   578 475 
    
  Fordringer   
  Kundefordringer 376 731  333 655 
5  Andre fordringer 159 405  266 912 
  Sum fordringer  536 136   600 567 
    
7  Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 537 226  9 900 273 
       
  Sum omløpsmidler 11 537 226  9 900 273 
    
  SUM EIENDELER  13 195 527   11 513 516 

REGNSKAP
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BALANSE pr. 31.12.

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2017 2016
 
8  Egenkapital   
  Innskutt egenkapital  
8  Innskutt egenkapital 200 000 200 000
  Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000
    
  Opptjent egenkapital   
6,8 Annen egenkapital 6 397 380  6 279 818 
  Sum opptjent egenkapital 6 397 380  6 279 818 
  Sum egenkapital 6 397 380  6 279 818 
    
  Gjeld     
  Kortsiktig gjeld   
  Leverandørgjeld 467 757  121 941 
  Skyldige offentlige avgifter 824 860  790 212 
9  Annen kortsiktig gjeld 5 305 530  4 121 545 
  Sum kortsiktig gjeld  6 598 147   5 033 698 
    
  Sum gjeld  6 598 147   5 033 698 
    
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD  13 195 527   11 513 515 

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for små foretak.  

Salgsinntekter og tilskudd
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. 
Inntektsføring av tilskudd skjer i takt med den kostnaden den er ment å dekke. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen 
ett år, samt poster som knytter seg til vare- og tjenestekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 
være forbigående.

Fordringer
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de 
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap. 

Varebeholdninger
Bokført beholdning i MOT er verdsatt til kostpris og består av salgsvarer, og varer 
beregnet for bruk i prosjektrelatert 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.

Immaterielle eiendeler
Utgiftene 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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Lønnskostnad 2017 2016 
Lønn 12 970 108 11 964 531 
Arbeidsgiveravgift 1 846 234 1 713 766 
Pensjonskostnader 641 863 467 447 
Andre ytelser -571 345 -371 454 
Sum  14 886 860  13 774 290 

Antall ansatte:  34 ansatte fordelt  32 ansatte fordelt
 på 24 årsverk på 24,5 årsverk

NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER

 2017 2016 
Trykkekostnader 1 072 744  776 445
Profileringsprodukter 797 674 1 027 483 
Fremmede tjenester 1 532 273 3 346 808 
Sum  3 402 691     5 150 736 

NOTE 2 VAREKOSTNADER

NOTE 1 SALGSINNTEKT

2017 2016

Tilskudd fra Staten:
Helsedirektoratet: Bruker/Pårørende

Ambassadører og ambassadørlag
Psykisk helse i skolen

 
500 000 

 -   
 500 000 

 5 510 000    
 500 000 
 400 000 
400 000

 4 905 000 

Barne-ungdoms- og famile-
direktoratet: Trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø

Barnefattigdom
 -   

 3 500 000 

 
 500 000 

2 000 000

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til private og frivillige org.  820 000 1 105 000 

Politidirektoratet: Kriminalitetsforebyggende tiltak  190 000 - 

Tilskudd fra samarbeidspartnere
Kommuneavtaler
Skoleavtaler
Tilskudd fra Fond og Stiftelser
MOT-Camp
Tilskudd fra andre
SUM

6 331 755
8 325 171
2 070 140
2 178 000

651 432
306 652

 25 373 150 

 6 730 858 
 8 566 368 
 1 735 070 
 2 818 000 
 1 007 220 

 598 697 
 26 361 213 

Salgsinntekter pr virksomhetsområde
Salg av profileringsartikler
Andre salgsinntekter
SUM

1 221 605
1 482

 1 223 087 

 
1 821 109 

 4 144 
 1 825 253 

SUM SALGSINNTEKT NORGE  26 596 237  28 186 466 
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NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER
       
 Immatrielle  Inventar  Bygn.messige  Kontormaskiner EDB HW Totalt
 eiendeler  endringer
Anskaffelseskost 01.01 100 000 1 896 854 2 808 523  118 346   925 677   5 849 400 
Tilgang kostpris -  12 822  - -  153 413   166 235 
Avgang kostpris - - - - - -
Anskaffelseskost 31.12   100 000   1 909 676   2 808 523   118 346   1 079 090   6 015 635  

Akkumulerte avskrivn. 31.12  80 000   1 767 135   2 808 523   118 346   925 676   5 699 680 
Bokført verdi pr. 31.12  20 000   142 541   -     -     153 414   315 955 
       
Årets avskrivninger  20 000   49 314  - -  215 166   284 480 
Økonomisk levetid (år) 5 5 5 3-4 3 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær  
 

Pensjon
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Disse pensjonskostnadene blir kostnadsført ved innbetaling av premie og fond til forsikringsselskapet.

2017 2016

Saldo innskudds- og premiefondet, ikke balanseført 641 863  467 447

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen  godtgjørelse

Daglig leder 715 372  38 412  4 392

Revisjon 2017 2016

Godtgjørelse for revisjon eks mva 105 000  106 289

Godtgjørelse for andre revisjonsrelaterte tjenester eks mva 70 563  89 222 

SUM  175 563  195 512 
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NOTE 7 BANKINNSKUDD

NOTE 6 EGENKAPITAL

NOTE 5 VARELAGER OG ANDRE FORDRINGER NOTE 8 AKTIVITETSREGNSKAP

2017 2016

Innkjøpte varer  806 211  578 475 

Sum  806 211  578 475 

2017 2016

Anskaffelse av midler

Tilskudd fra staten  5 510 000  4 905 000 

Andre offentlige tilskudd  8 325 171  8 566 368 

Tilskudd fra andre  11 537 979  12 889 845 

Salgsinntekter  1 223 087  1 825 253 

SUM anskaffelse av midler  26 596 237  28 186 466 

Brutto finansposter

Finansinntekter  78 216  91 170 

Finanskostnader  8 860  3 141 

SUM netto finansposter  69 356  88 029 

Kostnader ved anskaffelse av midler

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader  1 988  1 419 717 

Reiser og Møter  130 158  113 150 

Kontorkostnader  19 248  6 787 

Porto og telefon  -   

Trykkekostnader, honorarer  31 288  10 556 

Avskrivninger, tap på fordringer  -   

SUM Kostnader ved anskaffelse av midler  182 682  1 550 210 

Brutto disponibelt  26 482 911  26 724 285 

Kostnader til administrasjon

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader  478 473  503 384 

Reiser og Møter  68 081  70 107 

Kontorkostnader  309 739  318 957 

Porto og telefon  67 117  69 115 

Trykkekostnader, honorarer  30 783  31 699 

Avskrivninger, tap på fordringer  244 424  251 698 

SUM Kostnader til administrasjon  1 198 617  1 244 960 

2017 2016

Totale bankinnskudd  11 537 225  9 900 273 

Herav bundne skattetrekksmidler  520 824  497 093 

2017

Innskutt annen EK Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.  200 000  6 279 818  6 479 818 

Årets resultat  117 562  117 562 

Egenkapital 31.12.  200 000  6 397 380  6 597 380 
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2017 2016

Kostnader til prosjekter

Lønn, forsikringer og sosiale kostnader  14 594 736  11 947 372 

Reiser og Møter  2 984 677  3 691 221 

Kontorkostnader 1 122 223  619 065 

Porto og telefon 463 058  465 673 

Trykkekostnader, honorarer 5 961 982  6 745 401 

Avskrivninger, tap på fordringer 40 056  377 363 

SUM  Kostnader til prosjekter  25 166 732  23 846 095 

Aktivitetsresultat  117 562  1 633 231 

Overført til egenkapital  117 562  1 633 231 
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NOTE 8 FORTS. NOTE 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 2 195 000 periodiserte inntekter.

Dette er midler som er tildelt og bundet til fremtidige års aktiviteter.

Det er avsatt kr 400.000  for en mulig kommende regning på strømkostnader 
på MOT-camp for hvert av årene 2014-2017. Dette på grunn av manglende 
informasjon fra Forsvarsbygg.

I tillegg er det avsatt kr. 207.618 til forsikring og kommunale avgifter MOT-camp 
for 2016/2017.
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REVISJONSBERETNING

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i MOT

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for MOT som består av balanse per 31. desember 
2017, resultatregnskapet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, 
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og 
av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver 
og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver 
og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i 
samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves 
i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder 
(ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen 
av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den 
øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig 
inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi 
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder 
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting 
å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne 
til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen 
om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten 
har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe 
annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende 
sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i 
samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid 
vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller 
feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på 
grunnlag av årsregnskapet. 
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis 
gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 
enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke 
blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for 
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
selskapets interne kontroll;

 vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige; 

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er 
hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det 
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med 
at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen 
henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. 
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår 
konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

 vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i 
årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir 
uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som 
gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, 
tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, 
herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom 
vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og 
kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard 
for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon 
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen 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.

Christian Ronæss
statsautorisert revisor
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BUDSJETT 2018

DRIFTSINNTEKTER 2018

Avtaler MOT-partnere 10 500 000

Næringsliv 6 500 000

Driftsinntekter Senteret MOT-Camp 460 000

Salg I Wear My Choice 1 400 000

Tilskudd Staten 6 000 000

Tilskudd Fond og Stiftelser 3 300 000

Andre inntekter 400 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 28 560 000

DRIFTSKOSTNADER 2018

Lønn og sosiale kostnader 16 400 000

Varekostnader 6 200 000

Inventar, driftsmateriell 1 500 000

Telefon, porto ol 650 000

Reisekostnad 3 400 000

Annen kostnad 400 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 28 550 000

Resultat 10 000

KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2018:

For 2018 planlegges et budsjett med et lite overskudd. Inntektsnivået legges 
litt høyere enn foregående år. Vi er godt i gang med konverteringsprosessen av 
alle MOT-partneravtaler, og forventer en liten vekst av MOT-partnere i skole og 
kommune i år. Vi forventer en litt økt inntekt fra næringsliv. I og med at mye av 
inntekter på MOT-camp nå går igjennom MOT-partneravtalene med skolene, 
forventer vi en nedgang her. På våre identitetsprodukter "I Wear My Choice" 
forventes omtrent samme inntekter som foregående år. Posten for fond og 
stiftelser økes, da dette er midler som benyttes til å subsidiere avtaleprisen på 
skolene for MOT-programmet "Skolen som samfunnsbygger". Tildelinger fra staten 
er satt med bakgrunn i at vi også i 2017 har en post på statsbudsjettet og at vi i 
tillegg forventer tildeling via ulike tilskuddsordninger.

På kostnadssiden forventes varekostnader å ligge på samme nivå som fjoråret. 
Lønnskostnader økes noe, da vi vil ha stort fokus på både kvalitet og vekst 
hos våre MOT-partnere (skoler og kommuner) i årene som kommer. Også 
reisekostnader øker en del da vi har større fokus på å være ute hos våre MOT-
partnere. Vi planlegger stor aktivitet på MOT-camp, spesielt innenfor tiltaket Ung 
MOT-leder. 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 2017 vil MOTs programmer "Robust ungdom 
12-16" og Robust ungdom 16-25" ytterligere styrkes og rendyrkes. MOTs sentrale 
opplæring (utdanning, oppfølging og andre samlinger) er fortsatt en viktig del av 
disse programmene og MOTs andre tiltak.
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