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



MOT-LØFTET 2017  

MOT-løftet 2017 ruster MOT for fremtiden. MOT-løftet 2017 symboliserer 
punktum på MOTs begynnelse. I 20 måneder, juni 2015 - februar 2017, har 
det vært jobbet intenst med tidenes MOT-oppgradering. Kort oppsummert 
 består MOT-løftet 2017 av forenkling og forsterkning. Det settes inn enda 
større kraft på det viktigste av det viktige. 

MOT-løftet 2017 vil gjøre at MOT når ut til enda flere ungdommer og har enda 
større effekt på de ungdommene som opplever MOT. MOT-løftet 2017 vil gjøre 
at MOT vokser og spres enklere og raskere enn tidligere. 

MOT-løftet 2017 vil styrke en fremtidig global felles forståelse for hvor 
viktig det er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Robust ungdom 
er f remtidens nøkkel til en tryggere verden. Når ledere rundt om i verden 
ser viktigheten av robust ungdom, som inkluderer alle, vil de etterspørre 
 totalkonsepter som ivaretar dette. MOT er et globalt og helhetlig lifeskills-
konsept som er enkelt og tydelig, og som lett kan flyttes fra skole til skole, 
kommune til kommune og land til land. MOT har et potensiale til å bli en 
inspirerende ungdoms- og samfunnsbygger i hele verden. Vi må forberede oss 
på en ekstrem økning i etterspørselen etter MOT i fremtiden.

Med klassekulturer, skolekulturer og lokalsamfunnskulturer der ungdom 
får MOT-verktøy for å gjøre seg selv robust og bli inkludert – gjennom å bli 
sett og få oppmerksomhet på en positiv måte – vil samfunn og mennesker 
 bygges fremfor å ødelegges. Vi vil få samfunn med mindre hyppig mobbing 
og  rusmisbruk, færre uten en eneste venn og styrket psykisk helse. Vi vil få 
 samfunn med mindre terror, massakrer og krig. Robust ungdom har ikke 
behov for å bli sett gjennom å ødelegge mennesker og samfunn.

Mange har bidratt direkte til MOT-løftet 2017. 

Mange har bidratt indirekte, uten å vite om at det, til dette utviklingsarbeidet. 

Tusen, tusen takk til dere alle sammen.

Atle Vårvik
MOT-Originalen

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.

GRATULERER MED 2016 

Det mest unike med MOT er at ungdommene bruker MOT på sin 
måte og dermed blir selvbyggere. Her er noen få tilbakemeldinger fra 
ungdom som har tatt MOT til hjertet sitt, og som forteller at MOT har 
utviklet robuste ungdommer, som inkluderer alle. 

MOT har gjort ungdom mer robust…
mer positiv, tar mine egne valg, sier mine meninger, fått mer viljestyrke, 
styrket mine verdier, lettere å si nei, kan være meg selv, modigere, tørr å stå 
frem,  stoler mer på meg selv, tror mer på drømmene mine, tenker bedre om 
meg selv, forstår hva livet går ut på, flere positive tanker enn før, bedre på å 
gripe sjanser, tenker før jeg velger, blitt en bedre person, smiler mer, fått mer 
 selvtillit, takler problemer bedre… 

MOT har bidratt til et inkluderende miljø…
tryggere miljø, godtar hverandre, akseptere ulikheter, alle ser hver enkelt i 
 klassen, blitt gladere i hverandre, jeg sier hei og smiler, åpenhet til å snakke 
om alle, team, ser hvem som trenger hjelp, forstår at jeg har såret andre 
gjennom det jeg har sagt og gjort, inkluderer de som er sjenert, tenker bedre 
om andre, ser flere sider av en sak, forstår mer hvordan andre har det, bedre 
klassemiljø, «bringer» folk sammen… 

GRATULERER -  MOT FORANDRER LIV. 

MOTs program:
MOT-løftet 2017 rendyrker områdene der MOT har aller mest effekt. MOTs 
 viktigste innsatsområde er programmet "Robust ungdom 12 -16" og 
 programmet "Robust ungdom 16 -25". Det er i møte med ungdommene i 
 klasserommet vi ser at flest liv endres. Manusene er polert, videreutviklet og 
testet ut både på ungdomsskolen og på videregående. Fremover går vi enda litt 
dypere inn i materien, noe som vil gjøre at vi får ungdommer som blir enda litt 
mer bevisst og enda litt modigere gjennom øktene.  

Skolen som samfunnsbygger.
Over 50 skoler har allerede startet opp med MOTs tilleggsprogram. Målet 
er å skape en fellesforstått ansvarlighet. Gjennom tilleggsprogrammet vil 
vi  forsterke både unge og voksne som rollemodeller og øke forståelse for 
 viktigheten av å utvikle en kultur der alle er inkludert. 

Tusen takk til alle dere som er og har vært MOT entusiaster, MOTs finansielle 
bidragsytere, ildsjeler og medarbeidere. Som et resultat av det gode arbeidet 
vokser MOT seg større og sterkere!

Marte Wivestad,
Leder MOT Norge
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MOTs viktigste innsatsområde er MOTs 2 programmer i skolen: 
Robust  ungdom 12-16 (ungdomsskolen) og Robust ungdom 16-25 
 (videregående skole)

ROBUST UNGDOM 12-16

I 2016 deltok 52 344 elever i programmet Robust ungdom 12-16. Gjennom 
dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling bevisstgjøres ungdom til å 
ta vare på hverandre og ta egne valg. 

490 ungdommer ble i 2016 skolert som Ung MOTivator (tidligere Ungdom 
med MOT). 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 (tidligere MOT-informatører) gjør i klasserommet. En viktig oppgave 
disse ungdommene har er å gjennomføre MOT-økter for 7.trinn for å gjøre 
overgangen fra barneskole til ungdomsskole enklere. 

Unge MOTivatorer har i løpet av 2016 vært med på å planlegge og 
 gjennomføre utallige aktiviteter og arrangementer for andre ungdommer, barn 
og voksne i sine lokalsamfunn. Spesielt har dette vært synlig i forbindelse med 
MOT-turneen, Mestringsreisen og MOT til å glede-dagen. Unge  MOTivatorer 
er viktige kulturbyggere og er med på å løfte MOT til nye høyder gjennom å 
inkludere og inspirere de rundt seg. 
 

INNHOLD I PROGRAMMET 
ROBUST  UNGDOM 12-16:

  1. Skoleleder ønsker MOT 
  2.  MOT-koordinator her 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.  Courage Forever 
12.  Andre suksessaktiviteter, både sterkt anbefalt og muligheter 

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 120 min.  Mars-april Styrke bevissthet og mot til å:
   • vise respekt • skape godfølelse hos andre • ha bakgrunnsforståelse
  9. klasse:
  7 Valg 120 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 • 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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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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ROBUST UNGDOM 16-25

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 2016 fikk 14 685 elever MOT på videregående skole gjennom  programmet 
Robust ungdom 16-25 år. Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til  ung-
formidling bevisstgjøres ungdom til å ta vare på hverandre og ta egne valg.  

67 ungdom på videregående skole ble skolert som Ung MOTivator i 2016. 
Disse ungdommene, i samarbeid med andre utvalgte elever i VG2 og VG3, 
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 her 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.  Courage Forever 
11.  Andre suksessaktiviteter, både sterkt anbefalt og muligheter 
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Skolen som samfunnsbygger vil fremover være MOT Norges store 
 tilleggsprogram, som også rulles ut offisielt for MOT Globalt i 2019.

Et av de virkelig store magiske øyeblikkene de to siste årene var 
 telefonsamtalen med Gjensidigestiftelsen i juni 2016. De kunne fortelle at de 
har tro på MOTs tilleggsprogram Skolen som samfunnsbygger, og vil støtte 
MOT Norge med 7,5 millioner kroner de neste årene slik at flest mulig skoler 
kan prioritere å implementere Skolen som samfunnsbygger.

Skolen som samfunnsbygger kom godt i gang i 2016 og vil få full fart i 2017. 
Vi kan allerede nå fastslå at Skolen som samfunnsbygger har fått en magisk 
start i MOT Norge, og at dette tilleggsprogrammet blir svært viktig for både 
skoleledere, lærere, ungdom og nærmiljø/lokalsamfunn. 

Skolen kan være en positiv samfunnsbygger som setter viktige 
saker på dagsorden. Sammen kan vi være med å utvikle varmere 
og tryggere samfunn gjennom å bygge en kultur som gjør at barn 
og ungdom får et best mulig utgangspunkt til å mestre livet.

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

I 2015 fikk MOT støtte fra Sparebankstiftelsen og Sparebank1 SMN for at 
også barnehager og grunnskoler i Midt-Norge kunne være med på Skolen 
som samfunnsbygger. I april 2016 hadde vi første samling med 11 rektorer 
og 4 barnehagebestyrere fra Overhalla, Orkdal og Haram kommune. 

Disse tre kommunene har i løpet av 2016 gjennomført "hele pakken" og 
her er noen tilbakemeldinger fra dem, på spørsmålet "Hvorfor Skolen som 
sambunnsbygger?"

Skulen som samfunnsbyggar er «Generell del av læreplanen» i praksis. Vi som 
skule ynskjer å spele ei rolle, og å utgjere ein positiv forskjell i  lokalsamfunnet 
vårt. Då er det haldningsskapande arbeidet verdifullt. Vi ynskjer å bidra til 

eit lokalsamfunn prega av positiv 
aktivitet, og eit lokalsamfunn prega 
av trivsel. 
I det arbeidet er MOT og Skulen 
som samfunnsbygger viktig. Vi ser 
at  gjennom desse programma vert 
både ungdommane og vi vaksne 
meir  medvitne vår rolle. At foreldra 
også er engasjerte er med på å gi 
eit skikkeleg løft i arbeidet med å 
skape eit varmare samfunn.
Kenneth Ulla, Rektor Haramsøya 
barne- og ungdomsskule, Haram 
kommune

MOT står for et elevsyn som jeg 
mener er viktig at alle ansatte 
f orfekter, og uttrykker holdninger 
som har en god klangbunn 
blant alle ansatte. Skolen som 
samfunnsbygger har gitt oss et 
felles språk som favner videre enn 

både det å bygge gode relasjoner lærer- elev og mellom elevene. Vi synes 
det er artig å jobbe med MOT, forfriskende bilder og nye innfallsvinkler. 
Utestengning kan starte tidlig, derfor er det viktig at vi har fokus på problemet 
også blant de yngre elevene. Viktig å jobbe med de ansattes holdninger i 
tillegg til elevenes. Dette virker samlende på personalet.
Oddrun Skjølberg, rektor på Grøtte skole, Orkdal kommune

Når det gjeld kvifor skulen som samfunnsbyggjar, tenkjer eg først og fremst 
at det er ein arena der vi når alle, uansett bakgrunn. MOT er med på å gi oss 
gode verkty og eit felles språk for god samhandling. 
Ingunn Marita Kjerstad, rektor Lepsøy barneskule, Haram kommune

På Verdibasert lederutviklingssamling og oppstartssamling Skolen som 
samfunnsbygger i oktober var det deltakere fra Høylandet, Orkanger og Fræna 
i Midt Norge, samt Marker og Sauda kommune.

Her er to av tilbakemeldingene etter fire dager på MOT-camp: 
Svært inspirerende. Fint å bli kjent med så mange nydelige mennesker. Gleder 
meg til å starte opp. Har bare positive følelser og tanker om oppdraget. 

Skulle ønske jeg hadde fått dette laminert da jeg gikk ut av lærerskolen. 
Da tror jeg min yrkeskarriere hadde sett annerledes ut. 

Vi er allerede samfunnsbyggere, Skolen som samfunnsbygger lærer oss 
hvordan vi skal være gode samfunnsbyggere.

På en skala fra 1-6 på hvor fornøyd de har vært med samlingen: 5.85

Status per 31.12.2016: 
• 20 skoler og 5 barnehager fra 7 kommuner har deltatt på Skolen som 

samfunnsbygger. Det er utdannet 20 Unge MOT-ledere. 
• 410 lærere og 126 assistenter har deltatt på heldager
• 790 foreldre, trenere, ledere og andre i lokalsamfunnet har vært med på 

kveldsforedraget "MOT som universalverktøy 24/7"

Disse menneskene treffer over 3700 elever på daglig og ukentlig basis.

SKOLEN SOM 
SAMFUNNSBYGGER 



UNG MOT-LEDER 
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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/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. I løpet av dagene her 
får de opplæring i å være Ung 
MOT-leder. Stikkord for innholdet 
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.

I 2016 ble det skolert 100 Unge MOT-ledere på MOT-camp. Her er noen 
tilbakemeldinger:

Vil bare si at dere har vært en opplevelse for livet. Kommer til å ta med meg 
alt videre. Ble bedre kjent med alle! Denne opplevelsen fikk meg til å tenke på 
hvem jeg er og hvordan jeg skal opptre foran andre! Alt var helt suverent!!

Det har vært så bra og gøy at jeg ikke vil 
hjem. Har ikke ledd så mye eller hatt det 
så bra og gøy på lenge som jeg har gjort 
disse dagene.

Heilt konge og minner og venner for 
livet!

Det var helt utrolig! Jeg gikk ut døra 
da vi var ferdige og tenkte: WOW, var 
målløs, utrolig bra og lærerikt!! :D

Har fått mer ut av 4 dager på Mot-Camp 
enn 1 år på skole.

Alt i alt: de beste dagene i livet mitt.



Hvert år den 23. november 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 styrke følelsen av å bli sett, og øke 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. 

DRØMMEFONDET MOT TIL Å GLEDE-DAGEN 
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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, skaper 
man robuste ungdommer som har tro på seg selv.

Alle niendeklassinger som har MOT på skolen kan i MOT-økten "Drømmer" 
søke om å få oppfylt sin drøm. I 2016 har MOT sentralt hatt gleden 

av å oppfylle drømmer til fem herlige ungdommer:

Maja på Rikshospitalet:
Den første var drømmen til Maja Rist fra Vestvågøy. 
Hun hadde et  ønske om å besøke barneavdelingen 
på Rikshospitalet, for å glede alle dem som tilbringer 
dagene sine der. Derfor tok Jo Trønsdal Bævre og Tore 

Sandnes fra MOT sentralt med seg, slik at hun kunne få 
oppfylt drømmen sin, og samtidig glede noen andre.

Skitrening med MOT-ambassadør, 
Astrid Uhrenholdt Jacobsen:
Marie Sølverud Wangen fra Eidskog 
ungdomsskole, drømte om at hun og 
hennes langrennsgruppe skulle få 
trene med sitt store forbilde: skiløper, 
Astrid Uhrenholdt Jacobsen. I oktober 
ble drømmen oppfylt da de møttes til 
trening i Holmenkollen.
Det ble en uforglemmelig kveld med 
intervall, elghufs og mange gode tips til jentene fra Astrid. Marie fikk også 
med seg noe helt spesielt fra Astrid som et fint minne om treningen.

Drømmedag i Selje:
Markus Årvik fra Selje skole hadde en 
drøm om at ungdommene der skulle få 
et tilholdssted hvor de kunne snakke 
 sammen og være sosiale. Han ønsket seg en 
 ungdomsklubb, noe de ikke har hatt i Selje 
på mange år. I tillegg vil han ha et MOT-preg over klubben med både MOT-
vegg og MOT-shop. Denne drømmen ønsket vi å oppfylle, og ga Markus det 
han trengte av MOT-effekter for å hjelpe han i gang med ungdomsklubben.

Fikk kjøre Rally:
Jan Erik Pedersen fra Grimstad drømte om 

å kjøre fort med bil. MOT arrangerte en 
drømmedag sammen med Kristiansand 
Automobilklubb, og da var det duket 
for en real runde på Ruglandsbanen en 
lørdag i september.
Drømmevinner Jan Erik trodde han 

skulle på besøk til en nabo som er på 
hytta, men ble overrasket av MOT med en 

ellevill rallytur.

Forfatterdrømmen:
Ilhan Sahan fra Gjerpen ungdomsskole i Skien hadde en drøm om å møte 
sin favorittforfatter Jon Ewo. MOT overrasket Ilhan på skolen i august for å 
ta med henne og  klassevenninen på 
 Oslobesøk. Der fikk de møte  forfatteren 
i hans “skrive-hule, hvor Ewo har 
skrevet over 100 bøker. Han fortalte om 
barndommen sin, de første tekstene, 
hvordan man kan få inspirasjon og om 
 forfatterskapet generelt. Superfornøyd 
vendte jentene hjem med signerte bøker 
og en fin historie.



MOT OG ANERKJENNELSE FRA 
STATLIGE MYNDIGHETER 
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Den anerkjennelse og de tilskudd MOT Norge har fått fra flere departementer 
og direktorater i 2015 og 2016 har betydd mye for MOTs nivåheving det 
siste året. Omtrent samtlige offentlige støtteordninger har tidligere vært 
 prosjektbaserte, avgrenset faglig eller sektorpolitisk. Denne marginaliseringen 
har medført at MOT Norge ofte har møtt stengte dører i møte med 
departementer, direktorater og tilskuddsordninger i perioden 2000-2014. 
De to siste årene har det skjedd en endring: MOT er igjen, som for 20 år 
siden, anerkjent av staten for sin helhetlige tilnærming og sitt fokus på å 
jobbe i forkant og legge ned den forebyggende innsatsen tidlig. Det er både 
betryggende og  inspirerende at Stortinget, departement og direktorat nå 
anerkjenner den måten MOT mobiliserer ungdom, skole og lokalsamfunn 
på, og at de tydeliggjør og synliggjør sin verdsettelse gjennom anerkjennelse 
og tilskudd. Det styrker MOTs arbeid med å utvikle robust ungdom, som 
inkluderer alle. Det styrker MOTs arbeid i å skape varmere og tryggere 
samfunn. Det styrker MOT som ungdoms- og samfunnsbygger.

2016 ble et historisk år for MOT når det gjelder statlig anerkjennelse. MOT 
mottok tilskudd på 4,9 millioner kroner for å fortsette arbeidet med å utvikle 
robust ungdom, som inkluderer alle. Dette er det nærmeste MOT har vært på 
å nå målet om 5 millioner i statlig støtte. MOT er støttet av  Helsedirektoratet, 
Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. MOT 
støttes for arbeidet som gjøres for ungdom psykisk, helse, for arbeidet som 
gjøres for læringsmiljø og for MOTs arbeid med rusmiddelforebyggende 
innsats. 

I tillegg blir MOT trukket frem for sitt arbeid i Statsbudsjettet for 2016 og 
2017. I Statsbudsjettet for 2016 ble MOT nevnt i to merknader:

Familie- og kulturkomiteen
«Komiteen viser til organisasjonen MOT sitt arbeid for å skape gode 
 oppvekstmiljø, trygge lokalsamfunn og forhindre marginalisering. (…)»

Utdanningskomiteen 
«Flertallet mener at frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser sammen 
med skolene kan bidra svært positivt i arbeidet med å redusere mobbingen 
i skolen, og til å styrke det helhetlige forebyggende arbeidet for å bygge opp 
ungdoms selvtillit, mestringsfølelse og evne til å ta vare på seg selv og de 
rundt seg. Slikt arbeid skaper tryggere og mer inkluderende miljø, som igjen 
vil kunne bidra til økt læringsutbytte. I denne sammenheng ønsker flertallet å 
peke på stiftelsen MOTs positive resultater på dette området.»

I Statsbudsjettet for 2017 vedtok Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen følgende merknad: 

«Flertallet mener det er viktig med nær kontakt mellom skolene og frivillige 
organisasjoner. Det gir skolen viktige impulser innenfor alle fagområder og 
oppgaver skolen har. Flertallet vil særlig trekke frem den viktige innsatsen 
organisasjoner som for eksempel MOT, FRI, Sex og Politikk, Skeiv Ungdom, 
Unicef og Forandringsfabrikken gjør for å bekjempe mobbing og for å bidra til 
et godt læringsmiljø i skolen.»

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 gode forbilder for ungdom vil dette 
forsterke budskapet. 

Den viktigste arenaen for logoprofilering i 2016 har vært på fotballspillere i 
Tippeligaen. MOT har hatt stor synlighet i Tippeligaen gjennom profilering 
på drakt og tett samarbeid med ni klubber: Rosenborg, Molde, Brann, 
Viking, Aalesund, Sogndal, Stabæk, Lillestrøm og Kristiansund. 

I WEAR MY CHOICE

Mange ungdommer sier at de får styrket sitt mot når de bærer MOTs 
 identitetsartikler. MOTs identitetsartikler er en viktig påminnelse til 
 ungdommene i lokalsamfunnene på MOTs budskap. 
MOTs produkter kan kjøpes via nettbutikken www.motshop.no

ID COURAGE:

Courage Forever
På klassens aller siste MOT-økt kan ungdom registrere seg og bli en del av 
«Courage Forever». Courage Forever er en gruppe for de som ønsker MOT-
tilhørighet og jevnlig MOT-inspirasjon etter MOT-programmets slutt. Aller mest 
er Courage Forever et symbolsk verktøy – «en tatovering på innsiden» – for å 
styrke bevissthet og mot – til å leve, bry seg, si nei – livet ut.

Sharing Courage
«Sharing Courage» er en digital delingsarena hvor ungdom og voksne deler 
sine historier om hvordan de har utviklet seg og blitt styrket – mot alle odds. 
Her kan andre ungdom hente inspirasjon, og kanskje også bli inspirert til å 
dele egne historier.

More Courage
«More Courage» er en blogg hvor MOT global deler litteratur, video og musikk 
som kan styrke motet til ungdommer. 

Foto: RBK

To MOT-tiltak:
•  Logo som forsterker

og påminnelse
•  ID Courage

Foto: M
olde FK
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VIKTIGSTE RESULTATER  
Mindre hyppig mobbing
MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker  hyppig 
mobbing. Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse de siste årene viser 
at 4–5 % av barn og ungdom i Norge opplever hyppig mobbing – dvs. å 
bli mobbet en eller flere dager ukentlig. Dette tilsvarer ca. 35.000 barn og 
ungdom i alderen 6–19 år. Konsekvensene ved hyppig mobbing kan bl.a. være 
fysiske, sosiale og psykiske skader. I rapporten “Å bli utsatt for mobbing – en 
kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak” slås det fast at det å 
bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig 
grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit, 
 psykosomatiske plager og selvmordstanker. 

Rapporten "Å bli utsatt for mobbing." (Stavanger, Læringsmiljøet) viser at 
folk som har blitt mobbet er mer utsatt for depressive reaksjoner enn den 
gjennomsnittlige befolkningen. I alt har 40 % av de som blir mobbet tenkt 
på selvmord. Mobbeofre og folk som mobber andre får ofte problemer i 

 voksenlivet, og har også større tilpasningsproblemer i arbeidslivet. Mobbing 
er en stor belastning for offerets familie.
En undersøkelse fra 2012 viser at ungdomsskoler med MOTs program 
hadde bare halvparten så mye hyppig mobbing sammenlignet med 
landsgjennomsnittet.

Færre ungdom uten en eneste venn
MOT utvikler inkluderende skolemiljø, som motvirker antall ungdom uten en 
eneste venn. Det kan få store konsekvenser i voksen alder og for samfunnet 
når ungdom ikke har en eneste venn. I verste fall terror og annen kriminalitet. 
Flere som gjennomførte massakrer vokste opp uten en eneste venn, forteller 
foreldre og tidligere medelever. En undersøkelse publisert i Norsk Pedagogisk 
Tidsskrift, viser at 6 av 10 mannlige innsatte i norske fengsel ikke hadde en 
eneste venn da de gikk på ungdomsskolen.
En undersøkelse fra 2011 viser at det på sammenligningsskolene var 
tre ganger så mange som ikke hadde en eneste venn kontra på  MOT-
skolene.

Mindre psykiske vansker
MOT utvikler ungdoms selvtillit, selvrespekt og 
 mestringsopplevelse, noe som motvirker psykiske 
vansker. 60 % av tenåringsjenter sliter med dårlig 
selvbilde, viser en undersøkelse foretatt av forskere i 
KoRus.  Konsekvensene av svak selvtillit, selvrespekt 
og  mestringsopplevelse, kan være depresjon, tristhet, 
angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative 
tanker som f.eks. «Jeg duger ikke og holder ikke mål, i 
forhold til andre». Man kan lett bli «en kopi» som «kjøper 
seg en bedre verdi”, bl.a. for å bli sett og for å imponere 
omverdenen.
En undersøkelse fra 2011 viser at i løpet av de tre 
årene på  ungdomsskolen styrkes selvtilliten og «jeg 
er bra nok-følelse» hos elever på skoler med MOT, 
mens den reduseres på sammenligningsskolene.
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Mindre rusmisbruk
MOT utvikler mot, bevissthet og positive holdninger hos ungdom, som 
motvirker rusmisbruk. Rusmisbruk koster samfunnet over 18 milliarder pr. 
år viser en undersøkelse gjennomført av Rokkansenteret i Bergen. Mer enn 
200.000 barn og ektefeller i Norge får redusert livskvalitet fordi de lever med 
personer med et risikofylt alkoholkonsum, viser en rapport gjort av SIRUS og 
Universitetet i Oslo. Mellom 60 og 80 prosent av all vold som utøves i Norge er 
rusrelatert, viser tall fra SIRUS. Mye alkoholbruk i ung alder øker risikoen for 
alkoholavhengighet.
En undersøkelse fra 2011 viser at det var ca. bare halvparten så mange 
på MOT-skolene som var fulle første gang når de var under 13 år kontra 
på sammenligningsskolene. Undersøkelsen viste også at det var 
40 % flere 15–16 åringer på sammenligningsskolene som drakk hyppig, 
kontra på MOT-skolene.



MESTRINGSREISEN MOT-TURNÉEN NØKKELTALL PR 31.12.2016

MOT-partnere: 
• 119 kommuner

• 236 ungdomsskoler

• 31 videregående skoler

Antall ungdom nådd: 
• Robust ungdom 12-16: 52 344

• Robust ungdom 16-25: 14 685

• Totalt antall ungdom i programmene i 2016: 67 029

Utdanning:
• I 2016 ble det arrangert fire grunnutdanninger/verdibasert lederutviklingssamlinger. 

• 100 nye MOT-coacher er utdannet, 79 på ungdomsskolen og 21 på videregående skole

• 557 ungdommer ble skolert som Ung MOTivator i 2016. 490 fra ungdomsskolen og 67 fra videregående. 

• 100 Unge MOT-ledere er skolert på MOT-camp

Medarbeidere:
• I 2016 har 737 MOT-coacher gjennomført MOT-økter i skolen, 614 på ungdomsskolen og 123 på 

videregående skole

• Totalt er det skolert 360 Unge MOT-ledere fra hele Norge siden vi startet i 2011

• Totalt er det 2611 aktive Unge MOTivatorer rundt om i landet

• 602 medarbeidere, herunder en rekke ordførere, rådmenn og rektorer fra hele landet, deltok på MOTs 

Ildsjelsamling med bl.a. etterutdanning og nettverkssamling.

MOT-turnéen har reist rundt til kommuner og skoler med MOT for å styrke 
MOT-arbeidet lokalt. I 2016 gjennomførte MOT-turnéen 47 turnédager med 50 
konserter. Over 20 000 ungdommer fikk oppleve MOT-teamet med artistene 
Alejandro Fuentes og  Adrian Jørgensen og i spissen.

Turnédagen besto av et sceneshow med MOT-ambassadører og lokal 
ungdom, årsmøte med regionleder fra MOT sentralt og det lokale MOT-teamet, 
og inspirasjonsforedrag for kommunens og skolens ansatte. MOT-turnéen har 
vært en viktig arena for å skape inspirasjon og utvikling for MOT lokalt.

MOT-turnéen ble gjennomført for siste gang i 2016.

Mestringsreisen har vært et tiltak som har gitt ungdom mestringsopplevelser 
og styrket deres selvfølelse og mot. Mestringsreisen har i 2016 gjennomført 
16 Mestringsdager i rundt om i landet. Totalt har 23 Mestringsungdommer 
deltatt på ett døgns utviklingssamling på MOT-Camp. Et stort antall barn  
og unge har fått oppleve og deltatt på show og aktiviteter med mestring 
i fokus. Det ble gjennomført MOT-foredrag og årsmøter i forbindelse med 
 Mestringsdagene. Mestringsreisen fikk mange medieinnslag i lokale medier 
både i trykt presse, nettaviser, lokalradio og lokal-TV.

Mestringsreisen ble gjennomført for siste gang i 2016.
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PROFILAKTIVITETER 
MOTs viktigste mediefokus i 2016 var å fortsette økningen i lokalmedia. Dette 
gjøres ved at lokalleddet mottar forslag til pressemeldinger,  leserinnlegg 
og internettartikler fra MOT sentralt. 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 
2016 hadde 27 850 tilhengere, samt på 
Twitter,  Instagram og Snapchat. Våre sider 
på sosiale medier er en viktig arena for å 
kunne kommunisere med ungdom.

MOT hadde 1094 treff i trykte og 
 nettbaserte aviser, og antall ganger sett 
og lest ble 43 237 848 i disse mediene. 
Den  estimerte annonseverdien på denne 
medieomtalen er på over 35,7 millioner 
kroner. 

MOT til å glede-dagen er en svært viktig profilarena for MOT. Også i 2016 var 
MOT synlig over hele landet med budskapet om å spre glede. 

Mange av MOTs samarbeidspartnere hadde MOT til å glede-arrangementer i 
2016:

Reitan 
Convenience Norge: 
7-Eleven By og Langs vei 
ga hele kaffeomsetningen 
på MOT til å glede-dagen 
på kr. 268 784 til MOT. De 
har også lansert en kaffe-
kopp/lojalitetsprogram hos 
Shell/7-Eleven hvor 10 kr. 
pr. solgte kopp går til MOT.

Uno-X Gruppen:
Uno-X dekorerte kontorene sine med MOT-logo fra topp til tå, og ønsket alle 
som holdt til i deres bygg på Lysaker velkommen ved å dele ut havregrøt og 
kaffe. De hadde også invitert lokale Unge MOTivatorer som spredte glede ved 
inngangen og delte ut MOT-effekter. 

SpareBank 1 SMN: 
SpareBank 1 SMN satte fokus på MOT til å glede dagen i sosiale medier ved å 
arrangere konkurranse på sine facebooksider. Her kunne man vinne MOT-
effekter ved å foreslå noe man kunne gjøre for å glede andre. Der var det stort 
engasjement. 

I tillegg var MOT på besøk til Gjensidigestiftelsen, og MOT-camp teamet delte 
ut boller på Laade Gaard og på Uno-X stasjoner.

MOT-prisen:
MOT delte, for åttende året på rad, ut en egen pris på NISOs Årets 
 spiller-kåring. Den prestisjetunge prisen går til en spiller på et av MOTs 
 ambassadørlag som har utmerket seg ved å stå for MOTs verdier. det er 
 spillerne i tippeligaen som bestemmer hvem som skal få denne prisen. 
 Vinneren av MOT-prisen 2016 ble Matthias Vilhjàlmsson fra Rosenborg. 
 Begrunnelsen for at spillerne hadde nominert Vilhjàlmsson var: "fordi han 

alltid setter laget  foran seg 
selv. Matthias er en  oppofrende 
spiller som er en like god 
lagspiller enten han starter 
på benken eller er med i 
 startoppstillingen. I tillegg har 
islendingen et stort hjerte også 
for det som skjer utenfor banen. 
I 2015 auksjonerte han på eget 
initiativ bort gullmedaljen sin til 
et godt formål. Det endte med 
kjærkomne 60 000 kroner på 
kontoen til Barnekreftforeningen 
i Trondheim". 

NORWAY CUP:
Det ble en fantastisk uke for MOT på Norway Cup 2016. MOT inngikk denne 
gangen et prosjektsamarbeid med Rema 1000. Det ble gjennomført mange 
store og små aktiviteter, alt i fra triksebattle, konsert med MOT-ambassadører, 
kjendiskamp, kåring av forbilder på sletta, ansiktsmaling, selfievegg til å 
skrive hva drømmen din er og hvordan du gleder andre. Mange ungdommer 
som har hatt MOT på skolen rundt om i landet stilte opp frivillig  gjennom uka, 
for å spre glede, aktivisere, bevisstgjøre og leke på MOT-standen.  MOT-
standen hadde også besøk av flere MOT-ambassadører og spillere fra MOTs 
ambassadørlag.

På Norway Cup blir MOTs budskap eksponert for flere tusen ungdommer hver 
dag. MOT arrangerte også Verdikampen, der kjente personer fra hele Norge 
stiller opp for å skape oppmerksomhet rundt MOT og holdningsskapende 
arbeid. Årets kamp ble spilt mot Pøbelprosjektet. Medieoppbudet rundt 
 kjendiskampen var som vanlig massivt, noe som ga MOT og MOTs budskap 
god oppmerksomhet.



  

ORGANISERING

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

Stiftelsen MOT består av MOT Norge og MOT Global. MOT Global er 
 konseptansvarlig, utviklingsansvarlig og starthjelp, veileder og støtte til både 
MOT Norge og MOT i utland. 

Det er nå egne MOT-organisasjoner i både Sør-Afrika, Danmark,  Thailand 
og Latvia. Dette er selvstendige organisasjoner som har egen drift og 
 finansiering, uavhengig av Stiftelsen MOT. Alle MOT-organisasjonene 
i  landene har avtale med MOT Global om å gjennomføre iht. MOTs 
 konsept. MOT Global utgjorde 2,5 årsverk i 2016. En andel på 0,7 av 
disse  årsverkene håndterte utland. De resterende 1,8 årsverk ble brukt til 
 utvikling av MOT.

1. februar 2016 ble MOT Latvia stiftet og Latvia er dermed det femte 
MOT-landet. Motivasjonen er enkel: Utvikle ROBUST UNGDOM, som 
inkluderer alle.

I mars 2016 var fem MOT-land samlet til internasjonal MOT-konferanse 
i Cape Town. Det var en magisk opplevelse for alle deltakerne å høre 
ungdom i Sør-Afrika fortelle om at MOT har forandret deres liv.

I desember 2016 hadde MOT Danmark lagt bak seg tre eventyrlige 
driftsår. MOT Global deltok da som styremedlemmer for siste gang 
på styremøtet i København. I 2017 vil MOT Danmark for første gang 
 gjennomføre sine grunnutdanninger/skoleringer på egen hånd.

Pr. 31.12.16 var 67 029 ungdommer inne i MOT Norges programmer i 
ungdomsskolen og videregående skole. Disse var elever ved 267 norske 
MOT-skoler der noen er egne MOT-partnere og andre tilhører MOT-partner 
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STYRETS BERETNING 

RESULTAT OG BALANSE

MOT har i 2016 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 MOT-turné ga et viktig bidrag 
til aktiviteten. Inntekter fra samarbeids-partnere og andre aktører innenfor 
næringslivet er fremdeles en av våre største inntektskilder. Femte 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 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 kombinert med økte inntekter oppnås et godt positivt 
resultat for 2016. 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.

kommune. Skolene strekker seg fra Lyngen i nord til Farsund i sør. I disse 
tallene ligger også to norske skoler i Spania.

MOT Norge hadde pr 31.12.16 hele 4 490 engasjerte personer involvert 
i virksomheten. Dette inkluderer 31 ansatte samt styre og MOT-Guard. 
I tillegg til disse kommer MOT-coacher, Unge MOTivatorer, Unge MOT-
ledere, Student fadder med MOT og Lokale MOT-lederroller tilknyttet MOT 
gjennom samarbeidsavtaler med kommuner, skoler eller aktører på ungdoms 
fritidsarena.

Gjennomsnittlig antall årsverk i Stiftelsen MOT i 2016 var 23,8 mot 22,9 i 
2015.

MOT Norge har en flat organisasjons-struktur med fokus på de ulike 
områdene og tiltakene til MOT. Aktiviteten rundt omkring i landet har i 2016 
vært delt inn i syv regioner som hver dekker ett eller flere fylker og som styres 
av hver sin regionleder. Disse har kontakt med de lokale MOT-teamene i 
Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i 
2016 for å bedre arbeidsmiljøet. MOT har også i 2016 hatt avtale om 
bedriftshelsetjeneste med AktiMed som har gjennomført ulike tiltak innenfor 
helse og ergonomi i løpet av året. Sykefraværet har i 2016 vært på 2,8 % 
mot 2,4 % i 2015. Det kortvarige sykefraværet utgjør 36,0 % av det totale 
fraværet. Rollene HMS-ansvarlig og Verneombud har fungert også i 2016. 

MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 32 ansatte i 2016 var 17 kvinner og 
15 menn. 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.



Trondheim, 06. april 2017

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

MOT hadde et driftsoverskudd i 2016 på kr 1 545 202 mot et overskudd på 
kr 167 505 året før. Årsoverskuddet ble på kr 1 633 231 mot et overskudd på 
kr 237 611 i 2015. 

Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2016 var på kr 28 186 466, en økning på kr 1 023 363 
fra året før.

Inntektene fra næringslivet ble økt med 0,920 mill til 6,731 mill, disse utgjør 
23,9 % av de totale inntektene.

Kommuner og skoler har økt med 0,209 mill til 10,301 mill (36,5 %).

Statlige tilskudd økte med 0,905 mill til 4,905 mill (17,4 %).

Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 2,818 mill (10,0 %).
Salg av egne produkter ble redusert med 0,394 mill til 1,825 mill (6,5 %).

Driftsinntekter MOT-Camp ble redusert med 0,179 mill til 1,007 mill (3,6 %).

Tilskudd fra andre (gaver m.m.) utgjør 0,599 mill (2,1 %).

Kostnader: 
Samlede driftskostnader utgjør kr 26 641 264, en reduksjon på kr 354 333 fra 
2015.

Varekostnadene ble redusert med 0,665 mill til 5,151 mill.

Lønnskostnadene økte med 1,358 mill.

Andre driftskostnader er 7,081 mill, en reduksjon fra året før på 0,876 mill. 

Disponering av resultatet:
Årets resultat, et overskudd på kr 1 633 231, foreslås overført i sin helhet til 
annen egenkapital.

BALANSEN

MOT har pr 31.12.16 en egenkapital på 6,480 mill inkludert grunnkapitalen 
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 56,3 %. Tilsvarende 
egenkapitalandel i 2015 var 47,1 %.

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 310 000 periodiserte inntekter. Resterende 
kortsiktig gjeld er i stor grad opptjente, ikke utbetalte feriepenger.

MOT har pr 31.12.16 ikke langsiktig gjeld.

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et 
rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2016. 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 har stort behov for å utvikle robuste 
ungdommer, som inkluderer alle. Robuste ungdommer, som inkluderer alle, 
forebygger destruktive handlinger og ødeleggelser for liv og samfunn. MOTs 
verdier, prinsipper og oppdrag hjelper skoler og kommuner til å bygge ungdom 
og gode kulturer og miljøer. Det er en investering for fremtiden.



RESULTATREGNSKAP

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015
 
1,8 Salgsinntekt 1 825 253 2 220 838
1,8 Tilskudd 26 361 213 24 942 264
  Sum driftsinntekter 28 186 466 27 163 102
    
2,8 Varekostnad 5 150 736 5 815 706
3,8 Lønnskostnad 13 780 540 12 422 003
4,8 Avskrivninger 628 552 801 267
  Annen driftskostnad 7 081 436 7 956 620
  Sum driftskostnader 26 641 264 26 995 597
    
  Driftsresultat 1 545 202 167 505
    
  FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
    
8  Finansinntekt 91 170 70 253
  Finanskostnad 3 141 147
  Netto finansresultat 88 029 70 106
  
  Ordinært resultat 1 633 231 237 611
    
  ÅRSRESULTAT 1 633 231 237 611
      
  OVERFØRINGER  
 
6,8 Overført fra/til annen egenkapital 1 633 231 237 611
  Sum  overføringer 1 633 231 237 611

BALANSE pr. 31.12.

NOTE EIENDELER 2016 2015
 
  Anleggsmidler   
  Immaterielle eiendeler   
4  Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 40 000 60 000
  Sum immaterielle eiendeler 40 000 60 000
    
  Varige driftsmidler  
 
4  Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 394 201 666 820
  Sum varige driftsmidler 394 201 666 820
  Sum anleggsmidler 434 201 726 820
    
  Omløpsmidler  
5  Varelager 578 475 805 033
    
  Fordringer   
  Kundefordringer 333 655 1 341 957
5  Andre fordringer 266 912 1 049 074
  Sum fordringer 600 567 2 391 031
    
7  Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 900 273 6 367 032
       
  Sum omløpsmidler 11 079 315 9 563 095
    
  SUM EIENDELER 11 513 516 10 289 915

BALANSE pr. 31.12.

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2016 2015
 
8  Egenkapital   
  Innskutt egenkapital  
8  Innskutt egenkapital 200 000 200 000
  Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000
    
  Opptjent egenkapital   
6,8 Annen egenkapital 6 279 818 4 646 587
  Sum opptjent egenkapital 6 279 818 4 646 587
  Sum egenkapital 6 479 818 4 846 587
    
  Gjeld      
  Kortsiktig gjeld   
  Leverandørgjeld 121 941 655 234
  Skyldige offentlige avgifter 790 212 637 472
9  Annen kortsiktig gjeld 4 121 545 4 150 621
  Sum kortsiktig gjeld 5 033 698 5 443 328
    
  Sum gjeld 5 033 698 5 443 328
    
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 11 513 515 10 289 915

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, 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 701 344 36 816 4 026

Revisjon
Godtgjørelse for revisjon utgjør kr 106 289,- eks mva for 2016, mot 120 419,- eks mva i 2015     
Godtgjørelse for andre revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr 89 222,- eks mva i 2016, mot kr 35 500,- eks mva i 2015

 2016 2015 
Totale bankinnskudd 9 900 273 6 367 032
Herav bundne skattetrekksmidler 497 093 457 115

Lønnskostnad 2016 2015 
Lønn 11 964 531 10 723 882
Arbeidsgiveravgift 1 713 766 1 550 553
Pensjonskostnader 467 447 513 645
Andre ytelser -371 454 -366 077
Sum 13 774 290 12 422 003

Antall ansatte:  32 ansatte fordelt  35 ansatte fordelt
 på 24,25 årsverk på 22,9 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   2016  2015    
Tilskudd fra Staten  4 905 000  4 000 000

Helsedirektoratet 1 300 000  1 500 000  
Utdanningsdirektoratet 1 105 000  1 000 000 
Statsbudsjettspost 2 500 000  1 500 000
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet* 1 500 000    

Tilskudd fra samarbeidspartnere  6 730 858  5 810 779
Kommuneavtaler  8 566 368  8 274 097
Skoleavtaler  1 735 070  1 818 081
Tilskudd fra Fond og Stiftelser  2 818 000  3 548 951
MOT-Camp  1 007 220  1 186 045
Tilskudd fra andre  598 697  304 311
       
Sum  26 361 213  24 942 264

Salgsinntekter 2016 2015 
Pr. virksomhetsområde:   
Salg av profileringsprodukter  1 821 109 2 219 335
Andre salgsinntekter 4 144 1 503
Sum 1 825 253 2 220 838

Geografisk fordeling:  
Norge 28 186 466 27 163 102

 2016 2015 
Trykkekostnader 776 445 701 590
Profileringsprodukter 1 027 483 1 215 206
Fremmede tjenester 3 346 808 3 898 910
Sum 5 150 736 5 815 706

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 1 819 121 2 808 523 118 346 667 477 5 513 467
Tilgang kostpris 0 77 733 0 0 258 200 413 666
Avgang kostpris 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 100 000 1 896 854 2 808 523 118 346 925 677 5 927 133

Akkumulerte avskrivn. 31.12 60 000 1 684 054 2 342 593 112 461 607 540 4 806 648
Bokført verdi pr. 31.12 40 000 101 301 465 930 5 885 318 137 726 818
       
Årets avskrivninger 20 000 33 767 535 510 27 544 81 707 698 528
Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 3-4 år 3 år 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær  
 

 Innskutt annen EK Annen EK Sum 
Egenkapital 01.01. 200 000 4 646 587 4 846 587
Årets resultat 0 1 633 231 1 633 231
Egenkapital 31.12. 200 000 6 279 818 6 479 818

NOTE 6 EGENKAPITAL

NOTE 7 BANKINNSKUDD

NOTE 5 VARELAGER

 2016 2015 
Innkjøpte varer 578 475 805 032 
Sum 578 475 805 032
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 2016 2015

Anskaffelse av midler:   
Tilskudd fra staten 4 905 000 4 000 000
Andre offentlige tilskudd 8 566 368 8 274 097
Tilskudd fra andre 12 889 845 12 668 167
Salgsinntekter 1 825 253 2 220 838
Sum anskaffelse av midler 28 186 466 27 163 102
   
Brutto finansposter:   
Finansinntekter 91 170 70 253
Finanskostnader 3 141 147
Sum netto finansposter 88 029 70 106
   
Kostnader ved anskaffelse av midler:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 1 419 717 1 174 816
Reiser og møter 113 150 94 228
Kontorkostnader 6 787 38 354
Porto og telefon 0 0
Trykkekostnader, honorarer 10 556 18 195
Avskrivninger, tap på fordringer 0 0
Sum kostnader ved anskaffelse av midler 1 550 210 1 325 593
   
Brutto disponibelt 26 724 285 25 907 615
   
Kostnader til administrasjon:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 503 384  385 350 
Reiser og møter 70 107  72 193 
Kontorkostnader 318 957  328 449 
Porto og telefon 69 115  71 172 
Trykkekostnader, honorarer 31 699  32 643 
Avskrivninger, tap på fordringer 251 698  259 188 
Sum kostnader til administrasjon 1 244 960 1 148 995

NOTE 8 AKTIVITETSREGNSKAP

NOTE 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

 2016 2015 
   
Kostnader til prosjekter:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 11 947 372  10 861 838 
Reiser og møter 3 691 221  2 265 067 
Kontorkostnader 619 065 2 194 823 
Porto og telefon 465 673 595 537 
Trykkekostnader, honorarer 6 745 401  8 061 665 
Avskrivninger, tap på fordringer 377 363 557 080 
Sum kostnader til prosjekter 23 846 095 24 536 010
Aktivitetsresultat 1 633 231 222 611
Overført til egenkapital 1 633 231 222 611

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 310 000,- periodiserte inntekter.  
Dette er midler som er tildelt og bundet til fremtidige års aktiviteter. 
    
Det er avsatt kr. 1 600 000,- for en mulig kommende regning for 
strømkostnader på MOT-camp for 2013, 2014, 2015 og 2016. Dette 
på grunn av manglende informasjon fra Forsvarsbygg.   
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Trondheim, 7. april 2017

ERNST & YOUNG AS 

REVISJONSBERETNING

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøte i Mannskapsseksjonen

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Mannskapsseksjonen som består av balanse 
per 31. desember 2016, 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 2016, 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 revisjon 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 øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av 
årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese 
øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig 
inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet eller kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde 
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. 

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 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 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.

Amund P. Amundsen 
statsautorisert revisor



3534

BUDSJETT 2017

DRIFTSINNTEKTER 2017

Avtaler MOT-partnere 10 383 000

Næringsliv 6 000 000

Driftsinntekter Senteret MOT-Camp 1 000 000

Salg I Wear My Choice 1 600 000

Tilskudd Staten 5 320 000

Tilskudd Fond og Stiftelser 1 740 000

Andre inntekter 600 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 26 643 000

DRIFTSKOSTNADER 2017

Lønn og sosiale kostnader 15 500 000

Varekostnader 6 200 000

Inventar, driftsmateriell 1 600 000

Telefon, porto ol 600 000

Reisekostnad 2 300 000

Annen kostnad 400 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 26 600 000

  

Resultat 43 000

KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2017:

For 2017 planlegges et budsjett med et moderat overskudd. Inntektsnivået 
legges litt lavere enn foregående år. Dette med bakgrunn i at MOT-turnéen 
og Mestringsreisen avsluttes. I og med at vi er inne i en prosess hvor vi skal 
konvertere alle MOT-partneravtaler i løpet av en treårsperiode, venter vi ikke 
særlig vekst i avtaler med skoler og kommuner. Vi forventer en stabil inntekt 
fra næringsliv, drift av MOT-Camp og fra salg av produkter gjennom "I Wear 
My Choice". Posten for fond og stiftelser går noe ned på grunn av en planlagt 
nedtrapping i tildelinger til prosjekter som går ut 2017. Tildelinger fra staten er 
satt både 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 reduseres varekostnader noe, da MOT-turnéen og 
Mestringsreisen avsluttes. 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. 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 overordnede 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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