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Helt siden Norsk Misjonsråds dager har man ført en samlet statis
tikk over misjonsarbeidet. Både antall land og antall utsendinger
har variert. I tillegg har det blitt gjort endringer i kriterier for talte
og registrerte. Da Misjonsrådet delte seg i Digni (tidl. Norsk Misjons
Bistandsnemd) og NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering),
ble statistikkarbeidet videreført mest med tanke på misjonsarbeidet,
hvor NORME hvert år førte statistikk over land, utsendinger og typer
arbeid. Digni har gjennomført sine egne medlemsundersøkelser,
med ujevne mellomrom (sist gjennomført i 2007).
Denne gangen har Digni og NORME gjennomført en felles under
søkelse. Den foreliggende rapporten viser at Dignis og NORMEs
medlemsorganisasjoner utgjør betydelige samfunnsaktører, med
til sammen 1,3 milliarder innsamlede kroner årlig. Medlemmene
har 5800 ansatte og en total omsetning på over 4 milliarder NOK i
2012. Samtidig viser rapporten at Dignis og NORMEs medlemsorga
nisasjonene brukte 345 millioner NOK på bistand og humanitært
arbeid i 2012. Her finansierte organisasjonene godt over halvparten
av arbeidet med egne midler (54 %). Dette viser at organisasjonene
er betydelige bistandsaktører selv uten økonomisk støtte fra det
offentlige.
Det er også spennende å registrere at antallet utsendinger er
økende, etter flere år med nedgang. Mens organisasjonene i 2010
rapporterte 511 langtidsutsendinger, har de samme organisasjonene
økt med 63 utsendinger i 2012 (og har til sammen 574 utsendinger
ute i ett år eller mer). Blant disse jobber 52 % i områder med under
2 % kristne. Med økende bemanning og forbruk i utlandet gir rap
porten grunnlag til å spørre om misjonsorganisasjonens utenlands
satsning står overfor en ny vår.
Oslo, 22. desember 2013
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Digni
Digni (tidligere Norsk
Misjons Bistands
nemnd) er en paraplyorganisasjon for
det langsiktige utviklingsarbeidet til
19 misjonsorganisasjoner og kirke
samfunn. Dignis viktigste oppgave
er å forvalte og kvalitetssikre Norads
støtte til medlemsorganisasjonenes
prosjekter i nærmere 40 land. I tillegg
er Digni et fagmiljø som driver med
kompetanseheving, nettverksarbeid,
beslutningspåvirkning og informasjon.

Norme
NORME, Norsk Råd for
Misjon og Evangelisering
er en paraplyorganisasjon
for 43 norske misjonsorganisasjoner
som alle står på evangelikal grunn.
NORME ble stiftet i 2001 som en
sammenslutning av Norsk Misjonsråd,
den Evangeliske Allianse Norge og
Lausanne Norge. NORME utarbeider
ressurser til misjonsorganisasjonene,
samt ønsker å stimulere norske mis
jonsledere til å søke sammen i felles
refleksjon om strategi og teologi,
fokus og felles visjoner.
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Medlemsorganisasjoner
Areopagos
De Frie Evangeliske Forsamlinger
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Paptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Frelsesarmeen
HimalPartner
Kristen Muslimmisjon
Metodistkirken
Misjonsalliansen
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Stefanusalliansen
Ungdom i Oppdrag
Wycliffe Bibeloversettere
Kun medlemmer i Norme
Asia Link
Bibelleseringen
Damaris Norge
Den Norske Israelsmisjon
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK)
Evangelisk Orientmisjon
Frontiers
Guds menighet, Vegårdshei
Indremisjonsforbundet (ImF)
Kristent Arbeid Blant Arabere (KABA)
Kristent Interkuturelt Arbeid (KIA)
Kristent Nettverk
Kristkirken, Bergen
Litteraturmisjonen
Lærerenes Misjonsforbund
Misjon Uten Grenser
Mission Aviation Fellowship (MAF Norge)
Navigatørene
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Samemisjon
Operasjon Mobilisering
Sykepleiernes Misjonsring
Tent
Troens Bevis Verdens Evangelisering
Åpne Dører
Kun medlem i Digni
Kristen Idrettskontakt (KRIK)
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Sammendrag
●● Dignis og Normes medlemsorganisasjoner representerer en
betydelig grasrotsandel i Norge. Det finnes ingen sikre data,
men tallet anslås å utgjøre mellom 250 000–300 000 men
nesker.
●● Medlemsorganisasjonene har snaut 6000 ansatte og omsatte
for over 4 milliarder kroner i 2012.
●● I 2012 ble det rapportert om innsamlede midler på totalt 1,3
milliarder kroner. Det utgjør et gjennomsnittlig gavebidrag på
5200 kroner per medlem/støttespiller, dersom vi tar utgangs
punkt i det mest konservative anslaget på grasrotas omfang.
●● Offentlige tilskudd utgjorde tilsvarende 1,3 milliarder. Dette
utgjorde 25,5 % av den totale omsetningen for organisasjonene.
En betydelig andel av denne summen dreier seg om statsstøtte
til institusjonsdrift som ulike skoler, barnehager o.a.
●● 586 millioner kroner ble i 2012 brukt på utenlandsarbeidet,
hvorav 345 millioner gikk til diakoni/bistand. Av dette igjen ut
gjorde egen-innsamlede midler 185 millioner kroner. Medlems
organisasjonene finansierer derfor ca 54 % av kostnadene til
bistandsarbeidet.
●● Etter et tiår med jevn nedgang i antall langtidsutsendinger ble
det i 2012 for første gang registrert en økning i antall langtids
utsendinger. Antallet på 574 utsendinger utgjør en økning på
63 personer sammenlignet med 2010.
●● Mellom 20 og 25 % av utsendingene har diakoni/bistand som sin
hovedoppgave. Over 70 % av disse arbeider uten offentlig finan
siering. Mellom 40 og 45 % av utsendingene har evangelisering
og/eller menighetsbyggende arbeid som sin hovedoppgave.
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Norge
Organisasjonene som samfunnsaktører i Norge
Dignis og Normes medlemmer utgjør betydelige aktører innen
den sivile sektor i Norge. Ettersom medlemsorganisasjonene
er svært ulike er det vanskelig å finne gode indikatorer som
viser organisasjonenes nøyaktige størrelse. Noen organisasjoner
har medlemsregister, mens andre bare registrerer faste givere,
abonnenter eller antall lag og foreninger. En del personer vil
trolig også være engasjert i mer enn en organisasjon. Basert på
innrapportert informasjon i denne og tidligere undersøkelser
er det likevel rimelig å anslå et tall i størrelsesordenen 250 000–
300 000 medlemmer/støttespillere.
Registreringer av økonomiske nøkkeltall og antall ansatte i orga
nisasjonene gir også viktige indikasjoner på arbeidets størrelse.
Antall ansatte totalt
Organisasjonene har registrert totalt 5844 ansatte. Pinsebevegel
sen har ikke sentrale tall på antall ansatte knyttet til menig
hetene lokalt, og antall ansatte (500) utgjør derfor et anslag.
Flere av organisasjonene har oppgitt antall ansatte i nærmeste
titall eller hundretall.
Organisasjonenes økonomi
I 2012 rapporterte organisasjonene at deres samlede gaveinntek
ter utgjorde i underkant av 1,3 mrd. kr. (1 284 721 181). Totalomset
ning var rapportert å være på 4 047 062 704 kr.
Disse tallene representerer noen mulige feilmarginer. I Pinse
bevegelsen er menighetene autonome og organisasjonen har ikke
en samlet oversikt over menighetenes økonomi i sentralleddet.
Det samme gjelder Indremisjons-forbundet (IMF). Summene
som er rapportert for disse organisasjonene utgjør derfor anslag.
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Navn på organisasjon/kirkesamfunn
Norsk Luthersk Misjonssamband
Frelsesarmeen
Normisjon
Indremisjons-forbundet
Pinsebevegelsen
Ungdom i Oppdrag
Det Norske Misjonsforbund
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Norske Misjonsselskap
Metodistkirken
Det Norske Baptistsamfunn
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Kristen Idrettskontakt
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Det Norske Bibelselskap
Troens Bevis Verdens Evangelisering
Misjonsalliansen
Norges Samemisjon
Den Norske Israelsmisjon
Åpne Dører

Antall ansatte totalt
1314
1100
900
700
500
290
250
178
124
90
55
40
34
30
29
28
24
18
16
16

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med flest antall ansatte.

Hverken Normisjon eller Misjonsforbundet har rapportert
inn økonomi knyttet til regionene, noe som medfører at tallene
for disse organisasjonene er lavere enn det som er reelt. Noen av
organisasjonene har heller ikke rapportert inn økonomi knyttet
til institusjoner de eier. I tillegg mangler det tall fra noen av de
mindre medlemsorganisasjonene (MAF, DFEF, KIA og KABA).
Tilsvarende tall for offentlige tilskudd var på 1 302 971 302 kr.
Dette utgjorde 25,5  % av den totale omsetningen for organisa
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Innsamlede midler totalt

Pinsebevegelsen
Frelsesarmeen
Norsk Luthersk Misjonssamband
Det Norske Misjonsselskap
Misjonsalliansen
Normisjon
Misjon Uten Grenser
Troens Bevis Verdens Evangelisering
Indremisjons-forbundet
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Stefanusalliansen
Åpne Dører
Metodistkirken
Den Norske Israelsmisjon
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Frikirkens Ytremisjon
Kristent Nettverk
Det Norske Misjonsforbund
Ungdom i Oppdrag
20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med størst gaveinntekter.

sjonene. En betydelig andel av denne summen dreier seg om
statsstøtte til institusjonsdrift som ulike skoler, barnehager o.a.
Medlemsorganisasjonene i Digni og Norme er heterogene
organisasjoner. Dette gjelder både i henhold til organisering,
ledelse, finansiering, medlemstilknytning, arbeidsformer
og målsetning. Det er derfor vanskelig å presentere samlede
tall for medlemmene som er presise. Det er likevel sannsyn
lig at tallene for innsamlede midler, offentlige tilskudd og

300 000 000
215 271 391
179 000 000
104 137 767
68 096 114
52 000 000
50 457 000
41 000 000
35 000 000
31 703 000
25 241 443
22 555 128
20 900 000
20 600 000
13 500 000
13 259 872
12 775 620
10 886 616
9 900 000
7 500 000
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totalomsetning ovenfor gir et rimelig godt bilde av medlems
organisasjonenes størrelse og arbeid.

Navn på organisasjon/kirkesamfunn
Frelsesarmeen
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Indremisjons-forbundet
Misjonsalliansen
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsselskap
Normisjon
Det Norske Baptistsamfunn
Metodistkirken
Kristen Idrettskontakt
Himal Partner
Det Norske Bibelselskap
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Frikirkens Ytremisjon
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Stefanusalliansen
Wycliffe Bibeloversettere
Troens Bevis Verdens Evangelisering
Norges Samemisjon

Offentlige midler totalt
537 339 546
458 000 000
100 000 000
52 000 000
36 156 744
25 300 000
24 983 000
14 000 000
13 800 000
9 000 000
5 450 000
4 376 840
4 173 807
3 683 521
3 491 145
2 716 000
2 572 129
2 303 784
1 000 000
659 576

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn som mottok størst beløp i offentlige tilskudd.

Institusjonsdrift
Skole og barnehagedrift er områder som har vært prioritert av
mange av Digni/Normes medlemsorganisasjoner. Det innebærer
at organisasjonene i dag er betydelige aktører på denne arenaen.
En oversikt viser at organisasjonene eier og driver til sammen:
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• 5 høyskoler (Ansgar Teologiske Høgskole, Fjellhaug Internasjo
nale Høgskole, Høyskolen for Teologi og Ledelse, Misjonshøg
skolen og NLA Høgskolen)
• 20 Videregående skoler
• 50–60 Bibelskoler/ Fagskoler
• 20–30 grunnskoler
• 110–120 barnehager.
Organisasjonene har rapportert både heleide og deleide Bibel
skoler/Fagskoler, grunnskoler og barnehager. Disse tallene er
derfor anslagsvise tall, korrigert for antatt dobbeltrapportering.
De fleste skoler drevet av medlemsorganisasjonene vil være
medlemmer i Kristne Friskolers Forbund (KFF). Oversikt over
KFFs skoler er tilgjengelig på deres hjemmesider:
http://www.kff.no/_service/327/download/id/
37513/name/KFF-skoler+1.+august+2013.pdf

Utland
Økonomi
Organisasjonene rapporterte1 i 2012 om totalt forbruk i utland
på ca. 586 mill. kr. Tilsvarende tall for 2010 var rapportert til ca.
530 mill. kr. Disse tallene representerer kronebeløp og er ikke
indeksregulert.
Dersom vi tar anslaget fra Pinsebevegelsen ut av statistikken
viser rapportene ca. 8 % økning i kronebeløpet brukt i utlandet
fra 2010 til 2012, noe som indikerer at organisasjonene har hatt
et økende forbruk i utlandet gjennom de siste årene. Det er for
øvrig også et betydelig forbruk knyttet til organisasjonenes
arbeid i utlandet som ikke fanges opp i statistikken. Utsendinger
uten lønn regnes eksempelvis ikke inn.
Offentlige midler utgjorde 160 mill. for 2012. Tilsvarende

1

Potensiell feilkilde:
Ettersom PYM ikke
har sentrale tall
for hele Pinsebe
vegelsen, oppgir
de anslagsvise tall.
Disse anslagene
har variert betydelig fra et år til
et annet (2010: 57
mill., 2012: 75 mill.)
Ettersom Pinsebe
vegelsen er en stor
aktør, påvirker dette
prosentvise end
ringer i betydelig
grad.
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Anvendte midler, totalt

Offentlig støtte

«Egne midler»

% off. støtte

381 mill.
376 mill.
369 mill.
403 mill.
387 mill.
415 mill.
451 mill.
464 mill.
507 mill.
512 mill.
531 mill.
586 mill.

129 mill.
127 mill.
131 mill.
156 mill.
139 mill.
146 mill.
136 mill.
159 mill.
152 mill.
129 mill.
145 mill.
160 mill.

252 mill.
249 mill.
238 mill.
247 mill.
248 mill.
269 mill.
315 mill.
305 mill.
355 mill.
383 mill.
386 mill.
426 mill.

34 %
34 %
36 %
39 %
36 %
35 %
30 %
34 %
30 %
25 %
27 %
27 %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012

Forbruk i utland, 2000–2012.

185
mill.

160
mill.

kronebeløp for 2003 var 156 mill. Indeksregulerte tall viser der
for at det offentlige tilskuddet til organisasjonenes arbeid i ut
landet reelt sett har blitt betydelig redusert i løpet av den siste
10-årsperioden. I så måte har organisasjonene kompensert for
synkende offentlig tilskudd med økt andel egne midler. Totalt
anvendte organisasjonene i 2012 ca. 426 mill. kr. av egne midler
i utland. Tilsvarende kronebeløp for 2010 utgjorde 386 mill. kr.
(ikke indeksregulert). Dersom vi tar det usikre anslaget fra Pinse
bevegelsen ut, viser tallene for egne midler anvendt i utlandet en
økning på ca. 10 % fra 2010 til 2012.

Egne midler
Offentlige midler

Finansiering av
diakoni/ bistand
i utlandet – totalt
345 mill. kr.

Diakoni/ bistand
Organisasjonene rapporterte for 2012 at de anvendte ca. 345 mill.
kr. til diakoni/bistand i utlandet. Av disse utgjør egne midler ca.
185 mill.kr. Medlemsorganisasjonene finansierer derfor ca. 54 %
av kostnadene direkte relatert til arbeid de definerer som dia
koni/bistand, gjennom egne midler.
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Personell
Langtidsutsendinger
Antall langtidsutsendinger for Digni/Normes medlemmer har
falt jevnt gjennom de siste 10 år. Trolig er det er rekke ulike
faktorer som ligger til grunn for denne utviklingen. Mulige
elementer er:
• Kortere sammenhengende tjenestetid ute kan ha medført at
stadig færre har blitt registrert som langtidsutsendinger i denne
perioden.
• Omorganisering av misjonsarbeidet har trolig medført at en
større del av såkalte støttetjenester kan utføres fra Norge (eks.
regnskapsføring, personaloppfølging, prosjektoppfølging).
• Avvikling av skoleinternat og økt bruk av internasjonale sko
ler har trolig medført en betydelig nedgang i antall misjonærer
knyttet til skoledrift på feltene.
• Misjonærer på «hjemmeopphold» ble tidligere registrert i stati
stikkene. Det innebar at personell kunne rapporteres inn som
utsendinger i inntil tre år etter hjemkomst.
I 2012 ble det registrert totalt 574 langtidsutsendinger. Dette
representerer en økning på 63 utsendinger fra 2010 til 2012.
Noe av forklaringen på den markante økningen kan muligens
knyttes til en endring i definisjonen av langtidsutsendinger. I
tidligere statistikker har langtidsmisjonær blitt definert som
misjonærer som sammenhengende tjenestegjør i 2 år eller mer.
For 2012 er dette endret til misjonærer som sammenhengende
tjenestegjør i 12 mnd. eller mer. Dette reflekterer endringer i den
internasjonale misjonshverdagen med billigere/enklere reiser
og hyppigere kontakt med hjemland. I tillegg er det innført to
nye kategorier i årets statistikk – korttidsutsendinger (inntil ett
års tjeneste) og team/ misjonsturer (1–3 mnd.) Ettåringer o.l. vil
derfor sannsynligvis fortsatt ha blitt registrert som korttidsut
sendinger også i denne statistikken. Det er derfor sannsynlig at
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den markante økningen på 63 utsendinger fra 2010 reflekterer en
reell økning i antall langtidsmisjonærer.
For 2012 registrerte medlemmene for øvrig 131 årsverk i Norge
som er direkte knyttet til oppfølging av misjonsarbeid ute.

År
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012

Kvinner

Menn

Totalt

451
458
479
440
408
382
382
375
354
373
325
297
289
328

329
328
335
319
314
302
287
277
260
264
239
233
222
246

780
786
814
759
722
684
669
652
614
637
564
530
511
574

Antall langtidsutsendinger – kjønnsfordeling.

Tabellen viser at antall kvinner i langtidstjeneste gjennom hele
denne perioden har vært betydelig høyere enn antall menn. For
2012 utgjorde kvinneandelen 57 % av utsendingene. De siste ti
årene har kvinneandelen vært stabil på mellom 56 og 58 % av
utsendingene.
Nytt av året er en oversikt over hvor stor prosentandel av ut
sendingene som har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Respon
dentene angir at 13 % av langtidsutsendingene hører til i denne
gruppen.
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250
200

NLM (145)
Pinseb. (97)

150

UiO (80)
NMS (61)

100

NMA (28)
Nor. (26)

50

DELF (18)
Tent (18)

Langtidsutsendinger – utvikling ulike organisasjoner.

Diakoni/bistand
I forhold til hvilke type oppgaver de ulike utsendingene utfører
viser rapportene at mellom 20 og 25 % har diakoni/bistand som
sin hovedoppgave. Over 70 % av disse arbeider uten offentlig
finansiering. De aller fleste utsendingene som arbeider innen
diakoni/bistand finansieres av medlemmenes egne midler.
(Medlemsorganisasjoner med liten grad av sentral administra
sjon har ikke detaljert oversikt over utsendingenes arbeidsopp
gaver. Disse tallene blir derfor noe upresise).
Evangelisering/menighetsbyggende arbeid
Responsene viser at mellom 40 og 45 % av utsendingene har
evangelisering og/eller menighetsbyggende arbeid som sin
hovedoppgave. I mange tilfeller er det vanskelig/ikke ønskelig
å kategorisere for snevert hvilken type arbeid utsendingene har
som sine hovedoppgaver. Mange er involvert i ulike typer arbeid.

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

DFEF (16)

2000

0
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Dette gir likevel en indikasjon på oppgaver som prioriteres av
medlemsorganisasjonene. Statistikken opererer ikke med kate
gorier for f.eks. administrasjon, ledertrening, advocacy eller un
dervisning.
• 54 % av responsene angir at de prioriterer unådde folkegrupper/nybrottsarbeid høyt eller svært høyt.
• 46 % av responsene angir at de prioriterer diakoni/bistand
høyt eller svært høyt.
• 36 % av responsene angir at de prioriterer etablert menighets
arbeid høyt eller svært høyt. Responsene indikerer at norske
misjonsorganisasjoner/kirkesamfunn prioriterer to hovedfokus, de minst nådde folkegruppene og diakonalt arbeid.
Dette faller sammen med hvilke områder medlemsorganisasjon
ene angir at deres langtidsutsendinger arbeider i. 52 % arbeider i
folkegrupper med mindre enn 2 % kristne. (Her mangler tall fra
PYM, OM, UIO, DFEF og Misjonsalliansen. Ettersom flere at disse
organisasjonene har mange utsendinger og angir at de prioriterer
arbeid blant de minst nådde folkegruppene høyt, vil den reelle
prosentandelen som arbeider i slike områder trolig være noe
høyere).
Korttidsutsendinger
Utsendinger som har tjenestegjort i utlandet i mellom en måned
og ett år utgjør totalt 839 personer. Det er første gang dette tallet
registreres i Norge, og det er sannsynlig at det reelle antallet er
høyere. Praksis med registrering av korttidsutsendinger er svært
ulik. Flere av medlemmene har f.eks. ikke en sentral oversikt
over antall korttidsutsendinger som sendes ut gjennom deres
institusjoner. Ungdom i Oppdrag er den organisasjonen som
sender ut desidert flest korttidsmisjonærer (640).
Totalt har Normes/Dignis medlemmer registrert over 1400
utsendinger i kortere og lengre tjenesteperioder involvert i deres
arbeid gjennom 2012.

