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MOT er en samfunnsbygger
MOT styrker ungdoms bevisshet og mot 
MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei



MOT ER BLITT MYNDIG 

I 2015 ble Stiftelsen MOT 18 år. 

Størstedelen av Stiftelsen MOTs virksomhet handler om gjennomføring og drift 
av MOT Norge. Aldri før har vi vært mer robust som organisasjon. Sammen 
med Marte Wivestad i spissen, som leder for MOT Norge, besitter en ny 
 generasjon flere av lederrollene. Dette er et tegn på et selvstendig MOT Norge. 

Tilsvarende ser vi også rundt om i landet. Flere unge er sentrale i 
 gjennomføring og kulturbygging. Spesielt ser vi at flere skoler og lokal
samfunn utnytter muligheten med å bruke ferdig utdannede Signalbærere 
med MOT som verdier og ressurser. Det er bra! Da blir MOT lokalt også 
 mindre sårbar når viktige voksne ledere og ildsjeler tar pause eller slutter.

Som grunnlegger av MOT er det er en drøm som går i oppfyllelse å se at unge 
mennesker, som har hatt MOT på skolen siden de var 12 år, nå bekler viktige 
MOTroller i hele Norge. Det gjør at MOT Norge er sterkere enn noensinne, og 
at vi vet at MOTs fremtid vil bli ivaretatt uten at grunnleggeren er sentral i den 
nasjonale driften. 

Mer enn noen gang har MOT unge rollemodeller som viser mot – både i 
Norge, SørAfrika, Danmark og Thailand. Og vi vet at det motet disse unge 
rollemodellene viser inspirerer andre og forandrer liv.

Nelson Mandela sa en gang: "Noen ganger kan det falle på en generasjon å 
vise storhet. Dere kan være denne generasjonen."

Og vi voksne, som er en eller to generasjoner eldre enn disse  ungdommene, 
er svært viktige som tilretteleggere for at det kan falle på dagens 
 ungdomsgenerasjon å vise storhet i fremtiden.

Lykke til, både ungdom og voksne.

Atle Vårvik, Grunnlegger MOT

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
Lagarbeid og stor gjennomføringskraft

Medarbeidere
Den riktige ildsjelen 
som skaper verdibaserte prestasjoner

Oppdrag
MOT skal skape 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.

KJÆRE MOTs ILDSJELER 

• Gratulerer med innsatsen til de 4 359 ildsjelene med tidenes høyeste score 
på effekt og opplevelse av MOT.

• Gratulerer med hedersprisen til Atle Vårvik og MOT på Idrettsgallaen i 
januar 2015. 

• Gratulerer med at vi har fått 2 164 nye ungdommer med i MOTs 
 programmer i 2015. 

• Gratulerer med et år der Stortinget og regjeringen styrker annerkjennelsen 
og støtten til MOT. 

"Flertallet ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 
2015 om å overføre 5 mill. kroner fra kap. 500 post 21 Kommunal- og 
 moderniseringsdepartementet til kap. 857 Barne- og ungdomstiltak som en 
engangsbevilgning for 2015, for å støtte organisasjoner som arbeider for 
å forhindre marginalisering, og for å skape gode oppvekstmiljø og trygge 
 lokalsamfunn. Slik flertallet ser det, bør organisasjonen MOT kunne søke 
midler over denne posten for å styrke sitt forebyggende arbeid blant unge. 
Flertallet viser til regjeringens arbeid med å forenkle tilskuddsordninger for 
frivillige organisasjoner, og ber om at regjeringen i den forbindelse vurderer 
hvordan tiltak som fremmer gode oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn best 
kan ivaretas gjennom statlige tilskuddsordninger"

Utdrag fra Flertallsmerknad fra Kommunal og forvaltningskomiteen i Innst. 16 S (2014–2015)

MOT ønsker også å benytte anledningen til å takke alle næringslivspartnere 
og stiftelser som har bidratt. Finansieringen og inspirasjonen fra dem gir MOT 
stor gjennomføringskraft.

Marte Wivestad, Leder MOT Norge
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LÆRERE

MOT har hatt jevn stigning på antall lærere som svarer på 
 Desemberundersøkelsen siden 2011. I 2015 mottok vi noen færre svar enn i 
2014 (1 036 i 2015 mot 1 174 i 2014). I tabellen nedenfor gjengis svar på tre 
av spørsmålene som er stilt for å gi informasjon om kjennskap, eierskap og 
opplevd effekt (1 = ikke i det hele tatt, 7 = I stor grad). 

I 2015 fikk 52 015 elever MOT på ungdomsskolen. Det ble i løpet av året 
gjennomført ca. 11 000 MOTøkter av utvalgte skolerte MOTinformatører. 
Hver enkelt MOTøkt har en varighet fra en til tre timer. Gjennom dialog, 
øvelser, rollespill og ung til ungformidling bevisstgjøres ungdom til å ta vare 
på hverandre og ta egne valg. 

Det ble i løpet av 2015 skolert 516 Ungdom med MOT. De er spesielt utvalgte 
ungdommer med gode holdninger som er positive rollemodeller og  forbilder 
for andre. Ungdom med MOT skal gjøre det enklere for de rundt seg å leve, 
bry seg og si nei. Og de skal bidra til å styrke oppvekstmiljøet i positiv retning. 
De forsterker den jobben som MOTinformatørene gjør i  klasserommet. 
En viktig oppgave disse ungdommene har er å gjennomføre MOTøkter for 
elever i 7.trinn for å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole enklere. 

Ungdom med MOT har i løpet av 2015 vært med på å planlegge og 
 gjennomføre utallige aktiviteter og arrangementer for andre ungdommer, barn 
og voksne i sine lokalsamfunn. Spesielt synlig er dette i forbindelse med MOT
turnéen, Mestringsreisen og MOT til å glededagen. Ungdom med MOT er 
viktige kulturbyggere som er med på å løfte tiltakene til nye høyder gjennom 
å inkludere og inspirere de rundt seg. 

EVALUERING AV MOT I UNGDOMSSKOLEN: 

DESEMBERUNDERSØKELSEN

I 2015 besvarte hele 78 % av elevene på 10.trinn på MOTskoler 
som har kjørt programmet i tre år på vår årlige internundersøkelse 
i desember. Vi fikk inn 8 478 svarskjema (mot 8 017 i 2014). 
Vi fikk svar fra 115 Lokalsamfunn/Nærmiljø med MOT og 
170 skoler (mot henholdsvis 112 Lokalsamfunn/ Nærmiljø 
og 161 skoler i 2014). De svarte på spørsmålene med 
følgende resultat (skala fra 1 = helt uenig, til 7 = helt enig):

Nedenfor følger noen utvalgte kommentarer fra lærerne på spørsmålet:
På hvilken måte har MOT positiv effekt på elevene? 

”De etterspør MOT-samlinger og gleder seg til å ha dem. De bruker begreper 
fra MOT på en selvstendig måte seg imellom. De er mer oppmerksomme 
generelt sett.” Lillesand ungdomsskole, Lillesand kommune

”Elevene får økt selvtillit, blir tryggere på seg selv. Elevene lærer seg å ta 
gode valg, samt kunne stå for de valgene de tar. Elevene får større respekt for 
hverandres meninger og ulikheter.” Sodin skole, Hemne kommune

”De blir mer bevisste på viktigheten av å ta egne valg. Som lærer kan jeg 
se og høre at elevene referer til MOT også når det gjelder å akseptere 
 annerledeshet, respektere mot til å vise meningene sine, vise integritet.”
Aurland skole, Aurland kommune

”Fører til større romslighet, toleranse og takhøyde for annerledeshet. Gir 
 enkeltelever mot til å stå for gode verdier og holdninger. Gir mange elever 
øyeblikk og økter med mestring, tid til ettertanke, refleksjon over egne 
 holdninger, handlinger og tanker, og en følelse av egenverdi.”
Sverresborg skole, Trondheim kommune

Også rektorene får åpne spørsmål, noe som gir 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: 

”Ungdommene referer ofte til verdiene i MOT når det kommer til saker som 
kan oppleves vanskelige. Dette har en positiv effekt på elevene som så langt 
ikke har begynt på ungdomsskolen og skaper en trygg ramme i skolegården. 
Min opplevelse av det er at elevene/ungdommene tar med seg disse verdiene 
inn i dagliglivet utenfor skolen også.” Rektor ungdomsskole, NordTrøndelag 

”Jeg mener at skolens arbeid med MOT er en av hovedårsakene til at vi har 
så godt skolemiljø ved skolen.” Rektor videregående skole, Østlandet

”Ungdommene sier de får tid til refleksjon og ettertanke og at det de gjør i 
MOT-timene har overføringsverdi til andre situasjoner.” 
Rektor ungdomsskole, SørTrøndelag

I tillegg skrev mange tusen elever kommentarer på spørsmålet: 
Etter din mening, hva har fungert bra og hvordan kan MOT bli bedre 

Her er noen av kommentarene: 

”Jeg synes MOT har vært utrolig bra og hjelpende i løpet av disse 3 årene. 
Ja, jeg har blitt en mye mer positiv jente, og tar mine egne meninger 
etter behov. Klassemiljøet er på topp og også andre steder på skolen 
blant elever og lærere. Jeg har også fått en mer positiv 
viljestyrke når det kommer til faget.” Ungdom i Akershus

”Er det vanlig at åttendeklassinger kan komme bort til tiendeklassinger 
å sette seg for å spise med dem? Nei. Denne tryggheten hadde ikke 
vært der for dem uten MOT. Mange ting som blir tatt opp i MOT 
er absolutt relevant i hverdagen.” Ungdom i NordTrøndelag

”Måten MOT har tatt meg imot med åpne armer er kanskje det beste av alt. 
Her kan jeg være meg selv og kose meg. Jeg tror ingen er mer komfortabel 
i sin egen hud enn de som deltar i MOT.” Ungdom i Hordaland

REKTORER

I juni ble rektorer på både ungdomsskoler og 
 videregående  skoler med MOT bedt om å ta stilling 
til i hvor stor grad  utsagnene under passet til dem 
(fra 1=ikke i det hele tatt, til 7= i stor grad). 
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MOT I UNGDOMSSKOLEN
www.mot.no

DESEMBERUNDERSØKELSEN, 
ELEVER

2012, 
6000 
svar

2013, 
7900 
svar

2014, 
8017 
svar

2015,
8478
svar

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor 5.79 5.94 5.91 6,13

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet 5.45 5.63 5.65 5,78

MOT er ærlig, ekte og til å stole på 5.90 6.06 6.01 6,08

MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger 5.82 5.99 5.94 6,03

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg 5.26 5.38 5.34 5,45

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

5.16 5.29 5.34 5,43

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller  aksepteres 5.27 5.46 5.46 5,60

MOT har gjort det lettere for meg å si nei 4.85 5.04 5.04 5,17

Gjennomsnitt alle 5.44 5.60 5.59 5,70

DESEMBERUNDERSØKELSEN, 
LÆRERE

2012, 
610 
svar

2013, 
903 
svar

2014, 
1174 
svar

2015,
1036
svar

Kjenner du til MOTs verdier 6.18 6.20 6.17 6,34

Assosierer du deg med MOTs verdier 6.21 6.23 6.20 6,34

Synes du MOT har en positiv effekt på elevene 5.63 5.81 5.73 5,85

Gjennomsnitt alle 6.01 6.08 6.03 6,17

REKTOR 2015 2013, 
104  
svar

2014, 
139 
svar

2015,
99

svar

Kjenner du til MOTs verdier 6.43 6.29 6,36

Assosierer du deg med MOTs verdier 6.47 6.41 6,43

Bruker du MOT sin tankegang i din rolle som rektor 5.83 5.76 5,83

Bruker skolen/kommunen MOT som kulturbyggingsverktøy 5.04 5.03 5,15

Synes du MOT har en positiv effekt på elevene 5.86 5.87 5,82

Gjennomsnitt 5.93 5.87 5,91
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MOTs PROGRAM

• MOT i ungdomsskolen
• MOT i videregående skole

Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ungformidling bevisstgjøres 
og trenes ungdom til å vise mot, ta egne valg og inkludere alle.

MOTs programmer gjennomføres på de skolene som MOT har avtale 
med enten i et Lokalsamfunn med MOT (kommune) eller Nærmiljø 
med MOT (enkeltskoler).

MOTs TILTAK:

Signalbærer med MOT
MOTturnéen
Mestringsreisen
MOT til å glededagen
Logo som påminnelse
ID Courage

VGS-UNDERSØKELSEN, ELEVER 2012, 
289 
svar

2013, 
421 
svar

2014, 
718 
svar

2015,
1805
svar

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor 5,13 5,21 5,50 5,37

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet 4,87 4,83 5,18 5,14

MOT er ærlig, ekte og til å stole på 5,28 5,37 5,62 5,42

MOT 5,41 5,38 5,53 5,46

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg 4,70 4,68 4,70 4,66

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

4,64 4,65 4,72 4,71

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller  aksepteres 4,88 4,86 5,03 5,00

MOT har gjort det lettere for meg å si nei 4,46 4,35 4,27 4,34

Gjennomsnitt alle 4,92 4,92 5,07 5,01

NØKKELTALL PR 31.12.2015

•  Samarbeidsavtaler: MOT hadde avtale med 115 Lokalsamfunn med 
 MOT og 40 Nærmiljø med MOT.

• 266 MOTskoler: 231 ungdomsskoler og 35 videregående skoler.

•  Utdanning: I 2015 ble det arrangert fem utdanningssamlinger for 
 133 nye MOTinformatører. Dette gir totalt 655 aktive MOTinformatører 

(547 på ungdomsskolen og 108 på videregående).

• 451 medarbeidere, herunder en rekke ordførere, rådmenn og rektorer fra 
hele landet, deltok på MOTs Ildsjelsamling med bl.a. etterutdanning og 
nettverkssamling.

•  Ungdom med MOT: I 2015 ble 576 ungdommer skolert. Dette gir et totalt 
antall aktive Ungdom med MOT på ungdomskolen og videregående skole 
på 2 672

•  Lærerforedrag: Det ble avholdt 81 lærerforedrag for lærere ved MOTskoler.

•  Signalbærere med MOT: 80 ungdommer og 30 voksne.

•  Mestringsungdommer: 34.

•  MOT i fritid: 48 MOTivatører ble skolert gjennom MOTivatørsamlinger for 
trenere og ledere i lokalsamfunnene. Totalt antall aktive MOTivatører i 
2015 var 226.

•  MOT har også i 2015 utdannet Studentfaddere med MOT: 30 fra NTNU i 
Trondheim og 17 fra Universitetet i Agder

•  Nær 1 800 ansatte hos MOTs næringslivspartnere har deltatt på 
 MOTforedrag.

MOTs PROGRAM OG TILTAK MOT I VIDEREGÅENDE SKOLE
MOT i videregående skole bygger videre på programmet MOT i 
 ungdomsskolen, men gjennomføres også uavhengig av om elevene har hatt 
MOT på ungdomsskolen.

I 2015 fikk 15 378 elever MOT på videregående skole, og i løpet av året ble 
det gjennomført ca. 1 500 MOTøkter. Elevene får åtte MOTøkter i løpet av tre 
år på videregående skole, fire av disse gjennomføres i løpet av VG1.  Gjennom 
dialog, øvelser, rollespill og ung til ungformidling bevisstgjøres  ungdom 
til å ta vare på hverandre og ta egne valg. Utvalgte VG3elever, som er 
 utdannet som Ungdom med MOT i VG2, har sammen med en MOTinformatør 
 ansvaret for å gjennomføre MOTøktene for VG1elevene. MOTinformatørene 
 gjennomfører øktene i VG2 og VG3.

Det ble i løpet av 2015 skolert 60 Ungdom med MOT fra VG2. Disse 
 ungdommene bidrar, i samarbeid med andre utvalgte elever i VG2 og VG3, til å 
forsterke det gode miljøet på skolen gjennom ulike arrangement og tiltak, som 
for eksempel skolestart med MOT og MOT til å glededagen.

EVALUERING AV MOT I 
VIDEREGÅENDE SKOLE

VGS-undersøkelsen:
VGSundersøkelsen ble gjennomført på våren 2015. 15 skoler 
(av 33 mulige) svarte på spørsmålene med følgende resultat 
(skala fra 1 = helt uenig, til 7 = helt enig). 

Kommentarer fra VGSelever: 

”Det har fungert bra på klassemiljøet og jeg tror det har inspirert mye til at 
man skal behandle hverandre med respekt. Jeg kommer ikke på noe måte det 
kan bli bedre.”
Elev ved Stabekk VGS

”MOT er gøy fordi timene blir annerledes og innholdsrike. MOT har lært meg 
å ta vare på mennesker. Jeg har funnet meg selv ved hjelp fra MOT. Etter hver 
time blir jeg inspirert til å stå opp for samfunnet på en positiv måte.”
Elev ved Steinkjer VGS



SIGNALBÆRER MED MOT

Tiltaket Signalbærer med MOT skal gi ungdom innsikt i eget liv, og skape 
gode rollemodeller på MOTs verdier i MOTs lokalsamfunn. Ungdommene er 
i alderen 1625 år, og rekrutteres fra MOTkommuner og skoler rundt om i 
Norge. Ungdommene deltar på en samling over fire dager på MOTCamp, 
og utfordres og bevisstgjøres på en rekke områder: lederskap, selvinnsikt, 
presentasjonsteknikk, samarbeid og framtidsutsikter.

Det har blitt gjennomført seks Signalbærer med MOTsamlinger for 
80 ungdommer i 2015.  Tilbakemeldingene på samlingene er svært gode, 
med en snittscore på 6,9 (på en skala fra 17, der 7 er best). Det finnes nå 
234 signalbærere fordelt på 63 lokalsamfunn.

Tilbakemelding fra Signalbærere:

”Heilt magisk samling. Takk for at eg fekk komme og vere meg sjølv, 
og at eg fekk lære mykje og at eg har blitt kjendt med meg sjølv.”

”MOTCamp: dette har seriøst vært the time of my life.”

MOT gjennomfører også Signalbærer med MOTsamlinger for voksne, et tiltak 
som tilbys lokal MOTledelse og næringslivspartnere. I 2015 har 30 voksne, 
hvorav for første gang også fire deltagere fra MOT Thailand og fem fra MOT 
SørAfrika, deltatt på Signalbærer med MOTsamling.

UTDYPING AV MOTs TILTAK 
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MESTRINGSREISEN

Mestringsreisen er et tiltak som gir ungdom mestringsopplevelser og 
styrker deres selvfølelse og mot. Mestringsreisen har i 2015 gjennomført 
30  Mestringsdager i Lokalsamfunn og Nærmiljø med MOT. Totalt har 
34  Mestringsungdommer deltatt på ett døgns utviklingssamling på MOT
Camp. Over 10 000 barn og unge har fått oppleve og deltatt på show og 
aktiviteter med mestring i fokus. Det ble gjennomført 23 MOTforedrag og 
25 årsmøter i forbindelse med Mestringsdagene. Mestringsreisen fikk 
godt over 30  medieinnslag i lokale medier både i trykt presse, nettaviser, 
lokalradio og lokalTV.

Tilbakemeldinger fra Mestringsungdom:

”For meg har det vært helt fantastisk å få oppleve det å stå 
på en scene og føle at jeg mestret det.” 

"Jeg føler jeg har lært mye om hvordan jeg kan forberede 
meg på den riktige måten, bare tenke på de tingene som gjør 
at det skal bli bra. Og når jeg gjorde det ble det kjempegøy! 
Tusen takk!" 
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MOT-TURNÉEN

MOTturnéen er en samfunnsbyggende turné som reiser rundt til 
 Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT for å styrke MOTarbeidet 
i kommunene og på skolene. I 2015 besøkte MOTturnéen 46 kommuner/ 
skoler. Over 20 000 ungdommer fikk oppleve MOTturnéen med artistene 
Alejandro Fuentes, Adrian Jørgensen og Chand i spissen.

Turnédagen består av et sceneshow med MOTambassadører og lokal 
 ungdom, årsmøte med regionleder fra MOT sentralt og det lokale MOT teamet, 
og inspirasjonsforedrag for kommunens og skolens ansatte. MOTturnéen er 
en viktig arena for å skape inspirasjon og utvikling for MOT lokalt.

MOT TIL Å GLEDE-DAGEN

Hvert år den 23. november arrangeres MOT til å glededagen. 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. 

LOGO SOM PÅMINNELSE

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

Den viktigste arenaen for logoprofilering i 2015 har vært på fotball spillere 
i Tippeligaen og OBOSligaen. MOT har hatt stor synlighet i Tippeligaen 
gjennom profilering på drakt og tett samarbeid med syv klubber. Disse var 

Rosenborg BK, Aalesund FK, Molde FK, Lillestrøm SK, Stabæk Fotball og 
Sogndal Fotball. I tillegg ble Viking FK med som nytt MOTlag fra 2015. MOT 
var også synlig i OBOSligaen gjennom profilering på drakt og samarbeid med 
SK Brann, Sogndal Fotball, Hønefoss BK, Kristiansund FK og Levanger Fotball. 

ID COURAGE

Mange ungdommer sier at de får styrket sitt mot når de bærer  MOTlogoen. 
MOTs identitetsartikler er en viktig påminnelse for ungdommene i 
 lokalsamfunnene på MOTs budskap. 



PROFILAKTIVITETER
MOTs viktigste profilfokus i 2015 var å fortsette økningen i lokalmedia. Dette 
gjøres ved at lokalleddet mottar forslag til pressemeldinger, leserinnlegg og 
internettartikler. Det har også vært fokus på å få mer kunnskap om MOT ut 
gjennom media gjennom å få med fakta om budskap, program og  resultater i 
redaksjonell kommunikasjon. 

MOT når også viktige målgrupper på sin Facebookside, som i 2015 hadde 
over 27 300 tilhengere, samt på Twitter og Instagram. Nytt av året var at MOT 
også opprettet sin egen Snapchatkonto, som er en viktig arena for å kunne 
kommunisere med ungdom.

MOT hadde 1 158 treff i trykte og nettbaserte aviser, og antall ganger sett 
og lest ble 77 501 210 i disse mediene. Igjen når MOT nye høyder her. 
Den  estimerte annonseverdien på denne medieomtalen er på over 
38,3 mill. kroner.

MOT til å glededagen er en svært viktig profilarena for MOT. I 2015 
var MOT synlig over hele landet med budskapet om å spre glede. 
MOTs grunnlegger Atle Vårvik var på P4 direkte for å ta imot den flotte 
pengegaven fra 7Eleven, som donerte hele kaffeomsetningen på MOT 
til å glededagen hos 7Eleven og Shell//7Eleven til MOT. Sammen med 
 MOTAmbassadør Pål Anders Ullevålseter, som hadde «arbeidsuke» hos P4, 
tok han imot en sjekk på hele 267 845 kroner.

MOT delte ut en egen pris på NISOs Årets 
spillerkåring for sjuende året på rad. Det 
er spillerne i tippeligaen som bestemmer 
hvem som skal få denne prisen og  Morten 
Skjønsberg fra Stabæk vant prisen i 2015. 
Utdelingen ble sendt på VGTV og MOT fikk 
stor medieomtale rundt prisen. 

MOT var som vanlig til stede med egen 
stand på Norway Cup, som er en av de 
største  profileringsarenaene for MOT 
 gjennom året. 

Her blir MOTs budskap eksponert for 
flere tusen ungdommer hver dag. MOT 
 arrangerte også Verdikampen (som 
tidigere het Kjendiskampen), der kjente 
 personer fra hele Norge stiller opp for 
å skape oppmerksomhet rundt MOT og 
 holdningsskapende arbeid. Årets kamp ble 
spilt mot UNICEF. Medieoppbudet rundt 
kjendis kampen var som vanlig massivt, 
noe som ga MOT og MOTs  budskap god 
oppmerksomhet.

I tillegg til fotballen er sykkelsporten kommet inn som en viktig 
 profileringsarena for MOT. MOTlogoen synliggjøres på fire kontinentallag 
i sykkel: Team Joker, Team RingeriksKraft, Team CoopØsterHus og Team 
Sparebanken Sør. Vi har videre 22 ambassadører fra idrett og kulturlivet som 
også fronter MOTlogoen som påminnelse på vårt budskap.

MOT har også i 2015 hatt stor synliggjøring av logo gjennom sine 
 næringslivspartnere. UnoX profilerte MOT i svært stor grad både under 
Tour of Norway og Tour des Fjords, med logo på bl.a. biler, arena,  giveaways 
og klær. UnoX har dessuten videreført synliggjøring av MOTs logo på 
sine  betalingskort, samt laget en MOTkortstokk som giveaway til kunder. 
 Narvesen og 7Eleven har synliggjort MOT gjennom kampanjer i butikk. Den 
aller største var 7Elevens kampanje på MOT til å glededagen med egne 
MOT tskjorter på alle ansatte, i tillegg til utstrakt plakatering og annonsering 
på sosiale medier.

12 13



TILBAKEMELDINGER
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”MOT har for meg vært kjempeinspirerende og virkelig gjort så jeg skjønner 
hva livet går ut på. Det har gjort meg modigere og jeg føler jeg blir bedre til å 
ta sjanser.”
Ungdom i SørTrøndelag

”Jeg synes at MOT gjør en veldig bra jobb. De har hjulpet meg veldig til å ta 
valg og mot til å si nei. Jeg har lært veldig mye av MOT og de har hjulpet meg! 
Det er bra at dere forteller såpass mange bra historier.”
Ungdom i Telemark

”MOT er et svært nyttig verktøy for alle oss som jobber her på skolen. Det har 
vært utrygt her, men skolen er et mye bedre sted her nå mener mange, og 
MOT kan vi takke for mye av endringene.”
Rektor, ungdomsskole på Østlandet

”Jeg er utrolig glad for at ungdommene på skolen har et tilbud om MOT. 
Jeg tror personlig at MOT bidrar til et bedre og mer hyggelig miljø på skolen 
og i kommunen. Det er så bra at vi lærer om hvilke verdier som er viktig. 
Og godta hverandre selv om vi ikke er helt enig i meninger og handlinger. 
TUSEN TAKK!” 
Ungdom i SørTrøndelag

”MOT skaper viktige refleksjoner rundt viktige verdier. Skaper flotte relasjoner 
og bygger vennskap og samhold.”
Lærer i Hedmark 

”MOT er kjempe flinke til å prøve å se hver elev i klassen og jeg syns at 
 klassen er blitt gladere i hverandre etter MOT.”
Ungdom i NordTrøndelag

”MOT lærer oss til å ta egne valg, og det viser/gir oss en pekepinn på hvordan 
vi skal være og framstå som en god person. MOT får oss til å stole på oss selv 
og gjør sånn at vi kan oppnå våre drømmer.”
Ungdom i Møre og Romsdal

”Vi har elever som trives godt på skolen, ifølge elevundersøkelsen, og jeg tror 
MOT har vært med på å skape denne trivselen blant elevene.”
Lærer på Vestlandet

”Eg syns at MOT har fungert veldig bra for meg, og har hjelpt meg på mange 
måtar. Som f.eks. å se kvem som trenger hjelp, og kvem som har det litt 
vanskeleg. Eg har blitt modigere og tør å stå fram, som for eksempel tørr eg å 
spille konserter, både med og uten andre. Eg tør å stå fram som den eg er, og 
prøver ikkje å være nokon eg ikkje er.”
Ungdom i Hordaland

”Jeg elsker alle MOT-timene, lærerne er flinke og absolutt ikke dømmende 
når vi snakker med de om ulike temaer som angår ungdom.”
Ungdom i Buskerud

”Har opplevd gjennom mange år at MOT er svært populært blant  elevene. 
MOT er noe de identifiserer seg med. Når man ser på kriminaliteten i 
 kommunen, kan man anta at MOT i høy grad er delaktig i denne statistikken.”
Lærer fra Møre og Romsdal

”En setter et positivt søkelys på elever som ellers trekker seg tilbake eller 
ikke er så populær. Elevene får et godt verktøy i møte med en krevende 
ungdomstid, og kan tenke gjennom sin holdning til f.eks. alkohol før de står i 
en situasjon der de må velge. MOT fremmer i større grad verdier som skolen 
dessverre ikke "karaktersetter", og dermed ser de i større grad sin egen verdi. 
Dette igjen kan føre til mestring også i skolehverdagen.”
Tranveågen US, Fjell kommune

”Ungdom som står fram og seier i frå på vegne av andre i høve  mobbing. 
Ungdom som tek ansvar for positive aktivitetar for ein meir variert og 
 motiverande skuledag.”
Rektor ungdomsskole, Sogn og Fjordane



ORGANISERING

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

Pr. 31.12.15 var 67 393 ungdommer inne i MOTs programmer i 
 ungdomsskolen og videregående skole. Disse var elever ved de 266 norske 
MOTskolene som igjen fordeler seg på avtaler med 155 Lokalsamfunn 
med MOT og Nærmiljø med MOT. Skolene strekker seg fra Lyngen i nord til 
Farsund i sør. MOT har også avtale med to norske skoler i Spania. 

MOT har fra før egne organisasjoner i SørAfrika og Danmark og har i 
2015 også etablert egen organisasjon i Thailand. Organisasjonene i disse 
landene er driftsmessig uavhengig av MOT i Norge, men holder tett kontakt 
med tanke på program, profil og annet. Det er opprettet et MOT Global 
 Management innenfor stiftelsen MOT bestående av ca. 0,7 årsverk som er 
sparringspartnere for landledelsen og som deltar i styret i de ulike landene.

MOT hadde pr 31.12.15 hele 4 359 engasjerte personer involvert i 
 virksomheten. Dette inkluderer 28 ansatte samt styre og MOTGuard. I 
tillegg til disse kommer MOTinformatører, MOTivatører, Ungdom med 
MOT, Signalbærere, Studentfadder med MOT og Lokale MOTlederroller 
tilknyttet MOT gjennom samarbeidsavtaler med kommuner, skoler eller 
aktører på ungdoms fritidsarena.

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2015 var 22,9 mot 22,2 i 2014.

MOT har en flat organisasjonsstruktur internt med fokus på de ulike 
områdene og tiltakene til MOT. Det er definert egne områdeansvarlige 
for hvert tiltaksområde og aktiviteten rundt omkring i landet har i 2015 
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 
 MOTteamene i Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT.
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STYRETS BERETNING 

I tillegg til de tallene regnskapet viser ligger det også en betydelig verdi i 
den innsats som gjøres av lokale MOTmedarbeidere 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.

RESULTATREGNSKAP

MOT hadde et driftsoverskudd i 2015 på kr 167 505 mot et overskudd på 
kr 58 028 året før. Årsoverskuddet ble på kr 237 611 mot et overskudd på 
kr 140 359 i 2014. 

Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2015 var på kr 27 163 102, en økning på 
kr 2 332 529 fra året før.
Inntektene fra næringslivet ble redusert med 0,479 mill til 5,811 mill, disse 
utgjør 21,4 % av de totale inntektene.
Kommuner og skoler har økt med 0,649 mill til 10,092 mill (37,2 %).
Statlige tilskudd økte med 1,600 mill til 4,000 mill (14,7 %).
Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 3,549 mill (13,1 %).
Salg av egne produkter økte med 0,715 mill til 2,219 mill (8,2 %).
Driftsinntekter MOTCamp ble redusert med 0,224 mill til 1,186 mill (4,4 %).
Tilskudd fra andre (gaver m.m.) utgjør 0,306 mill (1,1 %).

Kostnader: 
Samlede driftskostnader utgjør kr 26 995 597, en økning på kr 2 223 053 
fra 2014.
Varekostnadene økte med 0,975 mill til 5,816 mill.
Lønnskostnadene ble redusert med 0,359 mill.
Andre driftskostnader er 7,957 mill, en økning fra året før på 1,928 mill. 

Disponering av resultatet:
Årets resultat, et overskudd på kr 237 611, foreslås overført i sin helhet til 
 annen egenkapital.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i 2015 for å 
bedre arbeidsmiljøet. MOT har også i 2015 hatt avtale om bedriftshelsetjeneste 
med AktiMed som har gjennomført ulike tiltak innenfor helse og ergonomi i løpet 
av året. Sykefraværet har i 2015 vært på 2,4 % mot 1,7 % i 2014. Det kortvarige 
sykefraværet utgjør 47,5% av det totale fraværet. Rollene HMSansvarlig og 
Verneombud har fungert også i 2015. 

MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
 forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 35 ansatte i 2015 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.

RESULTAT OG BALANSE

MOT har i 2015 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 Gjensidige
stiftelsen for gjennomføring av MOTturné ga et viktig bidrag til aktiviteten. 
Inntekter fra samarbeidspartnere og andre aktører innenfor næringslivet er 
fremdeles en av våre største inntektskilder. Fjerde hele driftsår for MOTCamp 
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 gjennom merket ID Courage har på grunn av noen 
større  innkjøp fra partnere vært rekordhøyt, men har også uten disse innkjøpene 
 stabilisert seg på et bra nivå og bidrar med viktige inntekter for MOT.

Økt aktivitetsnivå på de fleste områder gir naturlig nok en økning også på 
 kostnadssiden, men kombinert med økte inntekter oppnås et positivt resultat for 
2015. Dette viser at organisasjonen fremdeles har stor 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.



Trondheim, 31. mars 2016
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Roger Granheim – Styremedlem Therese Bjørstad Karlsen – Styremedlem Vegar Kulset – Styremedlem 

 Atle Vårvik – President
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BALANSEN

MOT har pr 31.12.15 en egenkapital på 4,847 mill inkludert  grunnkapitalen 
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 47,1 %. Tilsvarende 
 egenkapitalandel i 2014 var 61,0 %.

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 864 500 periodiserte inntekter. 
 Resterende kortsiktig gjeld er i stor grad opptjente, ikke utbetalte feriepenger.

MOT har pr 31.12.15 ikke langsiktig gjeld.

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et 
 rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2015. 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. MOT som kulturbyggingsverktøy trengs mer 
enn noen gang i samfunnet vårt. På skoler og i lokalsamfunn er det stort 
behov for robuste ungdommer og mennesker som inkluderer ALLE. Det trengs 
bevissthet, mot, forståelse og respekt for annerledeshet. Både enkeltpersoner 
og samfunnet trenger kulturer der barn, ungdom og voksne blir akseptert og 
verdsatt for den de er. Da unngår vi at mennesker oppsøker usunne miljøer for 
å bli sett. MOT blir enda viktigere som støtte og verktøy for å styrke miljø og 
samfunn der ingen faller utenfor.



RESULTATREGNSKAP

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014
 
1,8 Salgsinntekt 2 220 838 1 504 496
1,8 Tilskudd 24 942 264 23 326 077
  Sum driftsinntekter 27 163 102 24 830 573
    
2,8 Varekostnad 5 815 706 4 840 989 
3,8 Lønnskostnad 12 422 003 12 781 079
4,8 Avskrivninger 801 267 1 121 239
  Annen driftskostnad 7 956 620 6 029 237
  Sum driftskostnader 26 995 597 24 772 544
    
  Driftsresultat 167 505 58 029
    
  FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
    
8  Finansinntekt 70 253 89 597
  Finanskostnad 147 7 267
  Netto finansresultat 70 106 82 330
  
  Ordinært resultat 237 611 140 359
    
  ÅRSRESULTAT 237 611 140 359
      
  OVERFØRINGER  
 
6,8 Overført fra/til annen egenkapital 237 611 140 359
  Sum  overføringer 237 611 140 359

BALANSE pr. 31.12.

NOTE EIENDELER 2015 2014
 
  Anleggsmidler   
  Immaterielle eiendeler   
4  Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 60 000 80 000
  Sum immaterielle eiendeler 60 000 80 000
    
  Varige driftsmidler  
 
4  Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 666 820 1 227 651
  Sum varige driftsmidler 666 820 1 227 651
  Sum anleggsmidler 726 820 1 307 651
    
  Omløpsmidler  
5  Varelager 805 033 596 476
    
  Fordringer   
  Kundefordringer 1 341 957 808 082
  Andre fordringer 1 049 074 518 301
  Sum fordringer 2 391 031 1 326 383
    
7  Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 367 032 4 324 749
       
  Sum omløpsmidler 9 563 095 6 247 608
    
  SUM EIENDELER 10 289 915 7 555 259

BALANSE pr. 31.12.

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2015 2014
 
8  Egenkapital   
  Innskutt egenkapital  
8  Innskutt egenkapital 200 000 200 000
  Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000
    
  Opptjent egenkapital   
6,8 Annen egenkapital 4 646 587 4 408 976
  Sum opptjent egenkapital 4 646 587 4 408 976
  Sum egenkapital 4 846 587 4 608 976
    
  Gjeld      
  Kortsiktig gjeld   
  Leverandørgjeld 655 234 312 600
  Skyldige offentlige avgifter 637 472 645 708
9  Annen kortsiktig gjeld 4 150 621 1 987 975
  Sum kortsiktig gjeld 5 443 328 2 946 283
    
  Sum gjeld 5 443 328 2 946 283
    
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 10 289 915 7 555 259

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og 
god regnskapskikk.

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, samt 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
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.

REGNSKAP
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Ytelser til ledende personer Lønn  Pensjonskostnader Annen godtgjørelse
Daglig Leder 688 919 35 580 5 370

Revisjon
Godtgjørelse for revisjon utgjør kr 120 419 eks mva for 2015, mot 88 000, eks mva i 2014
Godtgjørelse for andre revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr 35 500 eks mva i 2015, mot kr 59 913, eks mva i 2014

 2015 2014 
Saldo innskudds og premiefondet, 
ikke balanseført 282 568 260 172

Lønnskostnad 2015 2014 
Lønn 10 723 882 10 941 231
Arbeidsgiveravgift 1 550 553 1 502 472
Pensjonskostnader 513 645 484 067
Andre ytelser 366 077 146 691
Sum 12 422 003 12 781 079

Antall ansatte:  35 ansatte fordelt  33 ansatte fordelt
 på 22,9 årsverk på 22 årsverk

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

NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER

NOTE 1 SALGSINNTEKT       
  
Tilskudd   2015  2014    
Tilskudd fra Staten  4 000 000   2 400 000

Helsedirektoratet 1 500 000   900 000  
Utdanningsdirektoratet 1 000 000    
Statsbudsjettspost   500 000
Barne, ungdoms og familiedirektoratet* 1 500 000    
Kunnskapsdepartementet   1 000 000

Tilskudd fra samarbeidspartnere  5 810 779  6 290 489
Kommuneavtaler  8 274 097  7 867 014
Skoleavtaler  1 818 081  1 575 629
Tilskudd fra Fond og Stiftelser  3 548 951  3 562 700
MOTCamp  1 186 045  1 410 397
Tilskudd fra andre  304 311  219 848
Sum  24 942 264  23 326 077

Salgsinntekter 2015 2014 
Pr. virksomhetsområde:   
Salg av profileringsprodukter  2 219 335 1 494 196
Andre salgsinntekter 1 503 10 300
Sum 2 220 838 1 504 496

Geografisk fordeling:  
Norge 27 163 102 24 830 573

* Tilsagn fra Barne, ungdoms og familiedirektoratet var totalt på kr 2.000.000. 
kr 500.000 av dette er inntektsført i 2016.

 2015 2014 
Trykkekostnader 701 590 439 609
Profileringsprodukter 1 215 206 1 081 868
Fremmede tjenester 3 898 910 3 319 512
Sum 5 815 706 4 840 989

NOTE 2 VAREKOSTNADER

Fortsettelse NOTE 1 Salgsinntekt  

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER
       
 Immatrielle  Inventar  Bygn.messige  Kontormaskiner EDB HW Totalt
 eiendeler  endringer
Anskaffelseskost 01.01. 100 000 1 650 286 2 808 523 118 346 615 875 5 293 030
Tilgang kostpris 0 168 835  0 51 601 220 436
Avgang kostpris 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 100 000 1 819 121 2 808 523 118 346 667 476 5 513 466
Akkumulerte avskrivn. 31.12 40 000 1 684 054 2 342 593 112 461 607 540 4 786 648
Bokført verdi pr. 31.12 60 000 135 068 465 930 5 885 59 936 726 818  
      
Årets avskrivninger 20 000 136 506 535 510 27 544 81 707 801 267
Økonomisk levetid 5 år 3 år 5 år 34 år 3 år 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær  

 Innskutt annen EK Annen EK Sum 
Egenkapital 01.01. 200 000 4 408 976 4 608 976
Årets resultat 0 237 611 237 611
Egenkapital 31.12. 200 000 4 646 587 4 846 587

NOTE 6 EGENKAPITAL

NOTE 7 BANKINNSKUDD

Av selskapets totale bankinnskudd og kontanter er bundne skattetrekksmidler inkludert med kr 457 115,

NOTE 5 VARELAGER

 2015 2014 
Innkjøpte varer 805 033 596 476 
Sum 805 033 596 476
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Trondheim, 01. april 2016

ERNST & YOUNG AS 

Helge G. Lorentzen
statsautorisert revisor

 2015 2014

Anskaffelse av midler:   
Tilskudd fra staten 4 000 000 2 400 000
Andre offentlige tilskudd 8 274 097 7 867 014
Tilskudd fra andre 12 668 167 13 059 063
Salgsinntekter 2 220 838 1 504 496
Sum anskaffelse av midler 27 163 102 24 830 573

Brutto finansposter:   
Finansinntekter 70 253 89 597
Finanskostnader 147 7 267
Sum netto finansposter 70 106 82 330
   
Kostnader ved anskaffelse av midler:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 1 174 816 1 048 873
Reiser og møter 94 228 115 513
Kontorkostnader 38 354 4 100
Porto og telefon 0 0
Trykkekostnader, honorarer 18 195 22 755
Sum kostnader ved anskaffelse av midler 1 325 593 1 191 241
   
Brutto disponibelt 25 907 615 23 721 662
   
Kostnader til administrasjon:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 385 350 261 863 
Reiser og møter 72 193 65 004 
Kontorkostnader 328 449 295 740 
Porto og telefon 71 172 64 084 
Trykkekostnader, honorarer 32 643 29 392 
Avskrivninger, tap på fordringer 259 188 233 377 
Sum kostnader til administrasjon 1 148 995 949 460

NOTE 8 AKTIVITETSREGNSKAP

NOTE 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

 2015 2014 
   
Kostnader til prosjekter:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 10 861 838 11 434 758 
Reiser og møter 2 265 067 2 988 995 
Kontorkostnader 2 194 823 1 842 891 
Porto og telefon 595 536 566 184 
Trykkekostnader, honorarer  8 061 665  4 911 155 
Avskrivninger, tap på fordringer 542 080 887 862 
Sum kostnader til prosjekter 24 521 009 22 631 845
Aktivitetsresultat 237 611 140 357
Overført til egenkapital 237 611 140 357

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 864 500, periodiserte inntekter. 
Dette er midler som er tildelt og bundet til fremtidige års aktiviteter. 
    
Det er avsatt kr. 1 200 000, for en mulig kommende regning for 
strømkostnader på MOTcamp for 2013, 2014 og 2015. Dette på 
grunn av manglende informasjon fra Forsvarsbygg.

REVISJONSBERETNING
Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for MOT, som består av balanse per 31.  desember 
2015, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 237 611 for r egnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
 regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

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

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på  bakgrunn 
av vår revisjon. Vi har gjennomfort 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 
 gjennomforer 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 
 selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet 
er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter  omstendighetene, 
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av  selskapets 
 interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte 
 regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet 
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon 
Etter vår mening er årsregnskapet for MOT avgitt i samsvar med lov og 
 forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 
31. desember 2015 og av dets resultater for regnskapsåret som ble 
 avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
 regnskapsskikk i Norge. 

Uttalelse om øvrige forhold 

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og 
 kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard 
for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er  revisjon 
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og  oversiktlig 
registrering og  dokumentasjon av selskapets  regnskapsopplysninger i 
 samsvar med lov og god  bokføringsskikk i Norge.
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BUDSJETT 2016

DRIFTSINNTEKTER 2016

Avtaler LMM/NMM 10 727 392

Næringsliv 6 000 000

Driftsinntekter MOTCamp 1 450 000

Salg ID Courage 1 500 000

Tilskudd Staten 5 000 000

Tilskudd Fond og Stiftelser 3 300 000

Andre inntekter 300 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 28 277 392

DRIFTSKOSTNADER 2016

Lønn og sosiale kostnader 14 647 500

Varekostnader 8 137 500

Inventar, driftsmateriell 2 000 000

Telefon, porto ol 600 000

Reisekostnad 2 495 500

Annen kostnad 300 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 28 180 500

  

RESULTAT 96 892

KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2016

For 2016 planlegges et budsjett med et lite overskudd. Inntektsnivået legges 
igjen høyere enn foregående år med bakgrunn i planlagt økning av aktivitet 
innenfor flere områder. Vi forventer en bra vekst i avtaler med lokalsamfunn 
og nærmiljø og en liten økning i støtte fra næringsliv. Vi forventer en stabil 
inntekt fra drift av MOTCamp og fra salg av produkter gjennom ID Courage. 
Posten for fond og stiftelser går noe ned på grunn av en planlagt nedtrapping 
i  tildelinger til prosjekter som går ut 2016. Tildelinger fra staten er økt både 
med bakgrunn i at vi også i 2016 har en post på statsbudsjettet og at vi i 
 tillegg forventer tildeling via ulike tilskuddsordninger.

På kostnadssiden vil vi også i 2016 merke økt aktivitet knyttet til vekst i 
 lokalsamfunn og nærmiljø, høy aktivitet på MOTturneen og Mestringsreisen 
og stor aktivitet på MOTCamp, spesielt innenfor tiltaket Signalbærer med 
MOT. 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 MOTarbeidet uten at MOT sentralt dekker lønn, 
 administrasjonsutgifter m.m. Dette arbeidet er frivillig, eller det inngår i den 
lokale MOTmedarbeiderens arbeidstid der denne til daglig er ansatt. For 
2016 vil MOTs overordnede programmer ”MOT i ungdomsskolen” og ”MOT i 
 videregående skole” ytterligere styrkes og rendyrkes. MOTs sentrale  opplæring 
(skolering, etterutdanning, oppfølging og andre samlinger) er fortsatt en viktig 
del av disse programmene og MOTs andre tiltak.
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