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Hvorfor trenger vi tall og statistikk om det norske misjons- og
bistandsarbeidet? Hva trenger vi egentlig å vite? Digni (tidligere
Norsk Misjons Bistandsnemnd) og NORME (Norsk Råd for Misjon
og Evangelisering) utarbeidet tidligere hver sin statistikk, men i
2013 gikk man for første gang sammen om en samlet statistikk for
misjons og bistandsarbeidet i 2012.
Nå leser du statistikken for 2013, som vi er stolte over å kunne
presentere. Digni og NORME ønsker å være kunnskapsbaserte og ha
håndfaste tall som kan vise hva vi gjør. Vi mener tallenes tale kan gi
legitimitet og forståelse av arbeidet. Denne rapporten dokumenterer at våre medlemsorganisasjoner er en vesentlig samfunnsaktør.
Eksempelvis har det samlede arbeidet i våre to organisasjoner en
omsetning på 4,7 milliarder kroner. Til sammenligning er det mer
enn Norges største sportskjede XXL omsatte for i fjor.1 Med unntak
av Den norske kirke, Den katolske kirke og enkelte frimenigheter
representerer rapporten et svært bredt spekter av arbeidet i innland
og utland fra norske kristne organisasjoner og kirkesamfunn.
Statistikk handler ofte om å systematisere tall som ikke nødven
digvis er direkte sammenlignbare. Når man skal sammenligne mellom våre medlemsorganisasjoner er det ofte en utfordring at
organisasjonene er svært ulike. Eksempelvis har noen medlemmer,
mens andre bare har givere. I denne rapporten har vi etter beste
evne forsøkt å sette det inn i en forståelig og sammenlignbar sammenheng. Ansatte i organisasjonene har gjort en solid jobb for å
finne frem til mest mulig relevante tall. Vi vil benytte anledningen
til å takke alle som har bidratt til å hente frem statistikk.
Vi tror rapporter som denne er viktig, fordi den tegner et bredt
bilde av engasjementet fra om lag 300 000 mennesker som finnes i
våre medlemsorganisasjoner. Å få fakta på bordet betyr altså ikke så
mye i seg selv, men når det omsettes til nytt engasjement, kan det få
store ringvirkninger. Det er vårt håp at rapporten nå kan gi inspirasjon til videre arbeid.
Oslo, 30. oktober 2014
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Digni

Medlemsorganisasjoner

Digni (tidligere
Norsk Misjons
Bistandsnemnd) er en paraply
organisasjon for det langsiktige
utviklingsarbeidet til 19 misjons
organisasjoner og kirkesamfunn.
Dignis viktigste oppgave er å forvalte
og kvalitetssikre Norads støtte til
medlemsorganisasjonenes bistandsprosjekter i nærmere 40 land. I tillegg er Digni et fagmiljø som driver
med kompetanseheving, nettverksarbeid, beslutningspåvirkning og
informasjon.

Areopagos
De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF)
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Frelsesarmeen
HimalPartner
Kristen Muslimmisjon
Metodistkirkens Misjonsselskap
Misjonsalliansen (NMA)
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Stefanusalliansen
Ungdom i Oppdrag (UiO)
Wycliffe Bibeloversettere

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
misjonsledere til å søke sammen i
felles refleksjon om strategi, teologi, fokus og felles visjoner.

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 Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kristent Nettverk
Kristkirken, Bergen
Litteraturmisjonen
Lærernes 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 større
samfunnsaktører enn tidligere antatt, med over 7 000 ansatte, og
en total omsetning på over 4,7 milliarder kroner i 2013. Gaveinntektene til medlemsorganisasjonene økte med ca. 6,5 % fra 2012
til 2013. Blant de 20 største organisasjonene/kirkesamfunnene
meldte de fleste om økte gaver. Totale gaveinntekter utgjorde
over 1,5 milliarder kroner. Dette utgjør et gjennomsnittlig gave
bidrag på i overkant av 6 000 kroner per medlem/støttespiller.
●● Offentlige tilskudd utgjorde tilsvarende ca. 1,5 milliarder kroner. Det innebærer at gavebidraget til medlemsorganisasjonene
anslagsvis var større enn de totale offentlige tilskudd. Majoriteten av disse midlene dreier seg om statsstøtte til institusjonsdrift
som ulike skoler, barnehager, rusinstitusjoner o.a. Medlemsorganisasjonene anvender stadig mer penger i utlandet. I 2013 utgjorde denne summen 626 millioner kroner. Dette var en økning på
7 % fra 2012. Prosentandelen av offentlig støtte til arbeid i utlandet var samtidig på det laveste nivået siden tusenårsskiftet (25 %).
●● Blant langtidsutsendinger som har diakoni/bistandsarbeid som
sin primæroppgave, arbeider ca. 85 % uten offentlig støtte.
●● Antall langtidsutsendinger har falt med 18 % i løpet av de siste 10
år. Det var en betydelig økning i antallet fra 2010 (511 personer) til
2012 (574 personer). I 2013 var det igjen en nedgang (550 personer).
Antallet er likevel betydelig over de laveste registreringene i 2009
(530) og 2010 (511). De seneste årene syntes kvinneandelen blant
langtidsutsendingene å være noe synkende. Andelen for 2013 er
den lavest registrerte i løpet av den siste tiårsperioden (56 %).
●● Ca. 45 % av langtidsutsendingene arbeider i folkegrupper med
mindre enn 2 % kristne.
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Norge
Organisasjonene som samfunnsaktører i Norge
Medlemsstatistikken for Digni og NORMEs medlemmer for 2012
viste at organisasjonene/kirkesamfunnene totalt sett utgjør en
betydelig samfunnsaktør i den sivile sektor i Norge. Dette speiles
særlig gjennom medlemmenes institusjonsdrift, antall ansatte og
økonomisk omsetning, foruten medlemsmassen. Det bør også
understrekes at denne rapporten kun behandler Digni og NORMEs
medlemmer. Det innebærer for eksempel at en del frimenigheter,
institusjoner og Den norske kirkes arbeid ikke omfattes av denne
statistikken. Den viktigste endringen som berører tallene i statistikken for 2013 sammenlignet med tallene for 2012, knytter seg til rapporteringsrutiner. For Pinsebevegelsen er det lagt ned et betydelig
arbeid for å skaffe større oversikt over det mangfoldige engasjementet som utføres av menigheter og institusjoner som er knyttet til
bevegelsen.2 Disse tallene er derfor langt mer presise enn tidligere.
Det er likevel viktig å understreke at det i mange tilfeller fortsatt
utgjør anslagsvise tall (i likhet med rapporteringen fra flere av de
andre medlemmene).
Basert på innrapporterte tall for 2013 er det fortsatt rimelig å anta
at den totale medlemsmassen for Digni og NORMEs medlemmer
utgjør ca. 250 000–300 000 medlemmer/støttespillere. Ettersom
medlemsorganisasjonene i ulik grad, og på ulikt vis, registrerer
medlemmer/støttespillere, vil dette nødvendigvis utgjøre et anslag.
Antall ansatte totalt
Antall ansatte innrapportert for 36 respondenter, utgjør totalt 7 056
personer. Dette er en betydelig endring fra 2012 (ca. 20 %), da 5 844
ble innrapportert. For noen av medlemmene representerer dette en
reell vekst, mens den største veksten trolig dreier seg om bedre rapporteringsrutiner. Dette gjelder særlig Pinsebevegelsen som i år
oppgir å ha mer sakssvarende tall enn i tidligere rapporter.
Ca. 17 % av de ansatte arbeider ved medlemmenes hovedkontor/
regionskontor.3
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Organisasjon/kirkesamfunn

Ansatte, 2012

Ansatte, 2013

Frelsesarmeen4
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Ungdom i Oppdrag
Det Norske Misjonsselskap
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Norske Misjonsforbund
Metodistkirken
Det Norske Baptistsamfunn
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Kristen Idrettskontakt
Det Norske Bibelselskap
Troens Bevis Verdens Evangelisering
Misjonsalliansen
Den Norske Israelsmisjon
Norges Samemisjon
Åpne Dører

1 100
1 314
500
900
700
290
124
178
250
90
55
30
40
34
29
28
24
16
18
16

1 447
1 425
1 100
1 000
700
320
241
178
105
90
65
60
48
34
28
28
26
17
15
14

Totalt

5 844

7 056

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med flest antall ansatte.

Organisasjonenes økonomi
Digni/NORMEs medlemmer rapporterte i 2012 at deres totale gaveinntekter utgjorde i underkant av 1,3 mrd. kr. For 2013 har innrapporterte gaveinntekter økt til 1 517 000 000 kr (18 %).
Her utgjør endringer i Pinsebevegelsens og Normisjons rapporteringsrutiner en betydelig faktor. I tillegg har to medlemmer rapportert
inn sine tall, som ikke innrapporterte gaveinntekter for 2012. Uten
endringen knyttet til disse fire medlemmenes innsamlede midler,
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Gaver (kr) 2012

Pinsebevegelsen
300 000 000
Frelsesarmeen
215 271 391
Norsk Luthersk Misjonssamband
179 000 000
Det Norske Misjonsselskap
104 137 767
Misjonsalliansen
68 096 114
Misjon Uten Grenser
50 457 000
Det Norske Baptistsamfunn
45 914 000
Troens Bevis Verdens Evangelisering
41 000 000
Normisjon
52 000 000
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Indremisjonsforbundet
35 000 000
Det Norske Bibelselskap
25 241 443
Åpne Dører
20 900 000
Stefanusalliansen
22 555 128
Metodistkirken
20 600 000
Den Norske Israelsmisjon
13 500 000
Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn
Norges Kr. Student- og Skoleungdomslag 13 259 872
Det Norske Misjonsforbund
9 900 000
Frikirkens Ytremisjon
12 775 620
Totalt (36 organisasjoner)

1 285 000 000

Gaver (kr) 2013 Endring (%)
426 000 000
233 754 445
181 600 000
108 177 776
73 932 779
46 372 361
31 703 000
43 000 000
42 000 000
40 000 000
38 000 000
28 828 919
25 031 168
25 011 001
20 538 000
19 800 000
15 000 000
13 436 973
13 000 000
12 614 727

+ 42,0 %
+ 8,5 %
+ 1,5 %
+ 4,0 %
+ 8,5 %
− 8,0 %
− 45,0 %
+ 5,0 %
− 19,0 %

1 517 000 000

+ 18,0 %

+ 8,5 %
+ 14,0 %
+ 20,0 %
+ 11,0 %
− 0,1 %
+ 47,0 %
+ 1,5 %
+ 31,0 %
− 1,0 %

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med størst gaveinntekter i 2012 og 2013.5

utgjør den totale økningen i gaveinntekter ca. 6,5 %. Blant de 20 medlemmene med størst gaveinntekter rapporterer de aller fleste om økning i
kronebeløpet fra 2012 til 2013. Disse tallene er ikke indeksregulerte.6
For 2012 viste Digni/NORMEs medlemsrapport at de totale offentlige tilskudd som medlemmene mottok, var noe større enn gaveinntektene. Med økning i gaveinntekter for 2013, kombinert med
styrkede rapporteringsrutiner for gaveinntekter, viser årets rapport at
gaveinntektene er større enn totale offentlige tilskudd. En betydelig
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Organisasjon/kirkesamfunn

Offentlige midler (kr) 2012

Norsk Luthersk Misjonssamband
Frelsesarmeen7
Pinsebevegelsen
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn8
Indremisjonsforbundet
Det Norske Misjonsselskap
Misjonsalliansen
Ungdom i Oppdrag
Metodistkirken
Normisjon
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Baptistsamfunn
Kristen Idrettskontakt
HimalPartner
Det Norske Bibelselskap
Frikirkens Ytremisjon
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Wycliffe Bibeloversettere
Stefanusalliansen
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Offentlige midler totalt (36 respondenter)

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

1 300 000 000

Off. mid. (kr) 2013
509 336 989
401 118 190
300 000 000
86 000 000
51 000 000
25 947 394
37 223 801
23 167 197
15 274 000
12 500 000
6 500 000
6 124 000
5 927 402
4 806 000
3 812 199
3 243 494
3 035 461
2 839 766
2 838 018
2 800 000
1 507 000 000

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn som mottok størst offentlig støtte i 2012 og 2013.9

andel av offentlige tilskudd dreier seg om statsstøtte til institusjonsdrift som ulike skoler, barnehager o.a.
Offentlige tilskudd rapporteres for 2013 til å utgjøre ca.
1 507 000 000 kr. Økningen fra 2012 følger i hovedsak av bedre
rapporteringsrutiner (eksempelvis har Pinsebevegelsen rapportert en økning på 200 000 000 kr.)
Total omsetning for medlemmene var i 2012 rapportert til ca.
4 047 000 000. Tilsvarende tall for 2013 er ca. 4 700 000 000.10

Medlemsstatistikk for Digni og Norme, 2013

Organisasjon/kirkesamfunn

9

Total omsetning (kr)

Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen / PYM
Frelsesarmeen
Normisjon
Det Norske Misjonsselskap
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Misjonsalliansen
Indremisjonsforbundet
Metodistkirken
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Ungdom i Oppdrag
Misjon Uten Grenser
Troens Bevis Verdens Evangelisering
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Areopagos
Stefanusalliansen
Åpne Dører
Kristen Idrettskontakt
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

1 120 861 678
1 070 000 000
769 168 248
480 000 000
245 927 318
126 685 000
115 754 166
110 000 000
75 662 000
69 126 000
64 088 657
59 814 066
46 372 361
44 200 000
43 000 000
39 300 000
28 442 700
25 031 168
24 190 138
23 117 002

Total omsetning (36 respondenter)

4 700 000 000

20 organisasjoner/kirkesamfunn med størst omsetning.

Det innebærer at offentlige tilskudd utgjør totalt ca. 32 % av total
omsetning.11 Denne prosentandelen er uendret fra 2012.
Institusjonsdrift
Skoler, barnehager, leirsteder, kurssentre, rusinstitusjoner, nær
miljøsentre, alders-/sykehjem, asylmottak m.m. har vært prioritert
av mange av Digni/NORMEs medlemmer. Det innebærer at organisasjonene/kirkesamfunnene i dag representerer betydelige aktører
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Menighetsarbeid/foreningsarbeid
Etablerte menigheter
Nybrott/menighetsplanting
Disippelgjøring/grupper
Migrantarbeid
Media
Motivasjons-/innsamlingsarbeid
Annet

Diakonalt arbeid
33 %
39 %
55 %
36 %
42 %
76 %
21 %

Alders-/sykehjem
Rusinstitusjoner
Kurs/opplæring/ledertrening
Asylmottak/flyktninger

21 %
16 %
74 %
5%

Annet

74 %

Digni/NORMEs medlemmer ‒ type engasjement i Norge. Prosentandel av medlemsorganisasjonene som oppgir at de er engasjert i en type arbeid. Enkelte organisasjoner er engasjert i
flere typer arbeid, og totalen vil derfor bli mer enn 100 prosent.

innen denne sektoren. En oversikt viser at organisasjonene eier og
driver til sammen:
• 5 høyskoler (Ansgar Teologiske Høgskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Høyskolen for Teologi og Ledelse, Misjonshøgskolen og NLA Høgskolen)
• 20–25 videregående skoler
• 50–60 bibelskoler/fagskoler
• 20–30 grunnskoler
• 110–120 barnehager
• Ca. 80 leirsteder
Organisasjonene har rapportert både heleide og deleide bibelskoler/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 KFF skoler er tilgjengelig på deres hjemmesider:
http://www.kff.no/_service/327/download/id/128771/name/
KFF-skoler+1.+september+2014%283%29.pdf
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Medlemmene i Digni og NORME utgjør en heterogen gruppe med
organisasjoner/kirkesamfunn. Dette gjelder både i henhold til
organisering, ledelse, finansiering, medlemstilknytning, arbeidsformer og målsetning. Det er derfor vanskelig å presentere samlede
tall som er presise, for alle medlemmene. Det er likevel sannsynlig
at tallene for innsamlede midler, offentlige tilskudd og totalomsetning presenterer et forholdsvis realistisk bilde av medlemsorganisasjonenes totale størrelse og engasjement.
Ettersom ny utforming av medlemsstatistikken medførte
endrede rapporteringsrutiner fra 2012, ser vi at flere medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn har arbeidet med å utbedre sin rapporteringspraksis for 2013. Dette medfører at direkte sammenligning med
tallene for 2012 i noen tilfeller blir upresist. Ettersom rapporterings
rutinene kvalitetssikres, og i større grad uniformeres, vil sammenligningsgrunnlaget trolig bedres over tid.

Anvendte midler, totalt (kr)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013

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

Forbruk i utland, 2000–2013.

Off. støtte (kr) «Egne midler» (kr)
129 mill.
127 mill.
131 mill.
156 mill.
139 mill.
146 mill.
136 mill.
159 mill.
152 mill.
129 mill.
145 mill.
160 mill.
155 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.
471 mill.

Off. støtte (%)
34 %
34 %
36 %
39 %
36 %
35 %
30 %
34 %
30 %
25 %
27 %
27 %
25 %
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Utland
Økonomi
Organisasjonene rapporterte i 2013 om totalt forbruk i utland på ca.
626 mill. kr. Tilsvarende tall for 2012 var rapportert til ca. 586 mill.
kr. Dette utgjør en økning på ca. 7 %. Selv om dette dreier seg om
kronebeløp (ikke indeksregulerte tall), viser rapporten at også medlemmenes reelle forbruk i utland har vært jevnt økende over flere
år. Samtidig ble det offentlige tilskuddet til medlemmenes arbeid
Organisasjon/kirkesamfunn

Beløp til menighetsbygging/evangelisering i utland (kr)

Pinsebevegelsen/PYM
Norsk Luthersk Misjonssamband
Troens Bevis Verdens Evangelisering
Det Norske Misjonsselskap
Normisjon
Det Norske Bibelselskap
Misjon Uten Grenser
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Frikirkens Ytremisjon
Frelsesarmeen
Åpne Dører
Den Norske Israelsmisjon
Kristent Nettverk
Misjonsalliansen
Stefanusalliansen
Asia Link
Det Norske Misjonsforbund
Lærernes Misjonsforbund
Evangelisk Orientmisjon
Det Norske Baptistsamfunn

50 000 000
49 000 000
40 000 000
27 333 132
17 000 000
16 516 167
11 742 215
10 000 000
8 937 553
8 626 772
7 500 000
6 200 000
5 249 967
4 000 000
3 562 023
3 500 000
3 000 000
2 463 100
2 200 000
2 037 000

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn som anvendte størst beløp til menighetsbyggende
arbeid/evangelisering i utland
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redusert fra 2012 til 2013. Det innebærer at andelen egne midler stadig øker, og medlemmene kompenserer for mindre offentlig støtte
ved økt egeninnsats. Prosentandelen offentlig støtte (25 %) er på det
laveste nivået siden årtusenskiftet.12
Midler anvendt til menighetsbyggende arbeid og evangelisering
utgjorde for 2013 totalt 284 249 085 kr. Dette innebærer en økning
på ca. 43 mill. kr (ca. 18 %) fra 2012. Samtidig rapporterte medlemmene at de i 2013 har anvendt 341 936 312 kr til arbeid de definerer
som diakoni/bistandsarbeid. Dette innebar en total reduksjon på ca.
3 mill. kr. Ettersom offentlig støtte i samme periode ble redusert
med 5 mill. kr innebærer det at medlemsorganisasjonene økte egne
midler til diakoni/bistandsarbeid med ca. 2 mill. kr. Egne midler
anvendt til diakoni/bistandsarbeid utgjorde ca. 185 mill. kr. Det
innebærer en liten økning for medlemmenes egenfinansiering av
diakoni/bistandsarbeid i utlandet fra ca. 54 % til ca. 55 %.

Personell utland
Langtidsutsendinger
Statistikken for 2012 viste en betydelig økning i antall langtidsutsendinger (63 utsendinger) etter en lengre periode med jevn nedgang. Tallene for 2013 viser på nytt en nedgang på 24 utsendinger i
forhold til året før. Antallet ligger imidlertid fortsatt et godt stykke
over bunnårene i 2009 (530) og 2010 (511). I løpet av den siste tiårsperioden (2004–2013) har det totale antall langtidsutsendinger sunket
med ca. 18 %. Det er fortsatt for tidlig å si noe om hvorvidt antallet
langtidsutsendinger nå er i ferd med å stabilisere seg etter lengre
tids reduksjon.
En trend syntes å være at tradisjonelt store aktører har opplevd
størst tilbakegang. Normisjon (−42 %), Det Norske Misjonsselskap
(−40 %), De Frie Evangeliske Forsamlinger (−34 %) og Misjonsalliansen (−29 %) har representert størst reduksjon. Blant de største aktørene har De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (−24 %) og Norsk
Luthersk Misjonssamband (−20 %) har hatt noe mindre reduksjon.
Norsk Luthersk Misjonssamband er fortsatt den desidert største

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

2012
totalt 345 mill.

185
mill.

160
mill.

Egne midler
Offentlige midler

2013
totalt 342 mill.

187
mill.

155
mill.

Egne midler
Offentlige midler
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Organisasjon/kirkesamfunn
Misjonsalliansen
Pinsebevegelsen/PYM
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Misjon Uten Grenser
Normisjon
Stefanusalliansen
Metodistkirken
HimalPartner
Det Norske Misjonsforbund
Åpne Dører
Kristent Nettverk
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Frikirkens Ytremisjon
Det Norske Bibelselskap
Wycliffe Bibeloversettere
Kristen Idrettskontakt
Frelsesarmeen
Det Norske Baptistsamfunn
Areaopagos

Beløp til diakoni/bistand i utland (kr)
72 949 412
60 000 000
52 015 677
39 700 000
23 840 863
23 000 000
8 967 721
7 605 000
7 211 000
6 000 000
5 855 000
5 249 967
4 000 000
3 603 882
3 545 717
3 088 879
2 954 204
2 204 193
2 029 000
1 800 000

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn som anvendte størst beløp til diakoni/bistandsarbeid i utland.

leverandør av langtidsutsendinger. Ungdom i Oppdrag representerer et unntak blant de største organisasjonene. De har hatt en vekst
i antall langtidsutsendinger på ca. 6 % gjennom de ti siste årene.
Samtidig viser bildet at de organisasjonene/kirkesamfunnene
som stort sett har hatt under 20 utsendinger, har opprettholdt et
jevnt antall utsendinger. HimalPartner og Tent har like mange
langtidsutsendinger i 2013 som i 2004. Den Evangelisk Lutherske
Frikirken har derimot hatt en vekst i perioden på 73 % (fra 11 til 19
utsendinger).
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Fra begynnelsen av 1900-tallet har kvinner representert hoveddelen av langtidsutsendinger fra europeiske misjonsaktører. Det
gjør de fortsatt. Gjennom de siste ti årene har andelen kvinner som
er langtidsutsendinger fra Digni/NORMEs medlemsorganisasjoner
ligget stabilt på 56–59 %. For 2013 var kvinneandelen på 56 %, hvilket
innebærer den laveste kvinneandelen som er registrert i løpet av de
siste ti årene. Dette kan være en indikasjon på at kvinneandelen
blant langtidsutsendingene er i ferd med å reduseres.
Det vil trolig variere blant organisasjonene i hvilken grad reduksjon/økning i antall langtidsutsendinger er en styrt utvikling, og i
hvilken grad økonomi og rekruttering har vært avgjørende. Den
langsiktige utviklingen syntes uansett å innebære en demokratisering og fragmentering av misjonsinnsatsen, der mange relativt små
aktører deltar på mer begrensede områder.
Annen viktig informasjon:
• Ca. 17 % av langtidsutsendingene har en annen etnisk bakgrunn
enn norsk.13
• Ca. 113 årsverk i Norge angis å være direkte knyttet til oppgaver i
utlandet.

År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013

Kvinner

Menn

Totalt

408
382
382
375
354
373
325
297
289
328
308

314
302
287
277
260
264
239
233
222
246
242

722
684
669
652
614
637
564
530
511
574
550

Antall langtidsutsendinger – kjønnsfordeling.
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Organisasjon/kirkesamfunn

Utsendinger, 2004 Utsend. 2013

Den Evangeliske Lutherske Frikirke
Ungdom i Oppdrag
Tent
HimalPartner
Norsk Luthersk Misjonssamband
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon
Misjonsalliansen
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Det Norske Misjonsselskap
Normisjon

11
77
11
11
170
128
28
35
101
40

19
82
11
11
135
97
23
23
61
23

Endring (%)
+ 73,0 %
+ 6,0 %

− 20,0 %
− 24,0 %
− 29,0 %
− 34,0 %
− 40,0 %
− 42,0 %

10 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med flest langtidsutsendinger ‒ endring siste 10 år.

Diakoni/bistandsarbeid
Fordelingen mellom langtidsutsendinger som har diakoni/bistands
arbeid som sin primære oppgave, og de som har evangelisering/
menighetsbyggende arbeid som sin primære oppgave, er ca. 40/60.
Av de langtidsutsendingene som har diakoni/bistandsarbeid som
sin primære oppgave, arbeider 85 % uten offentlig støtte. Dette indikerer at andelen norske utsendinger som arbeider i prosjekter med
offentlige midler er relativt lav. Totalt sett utgjør dette trolig ca. 30
personer.
• 54 % av medlemsorganisasjonene angir at de prioriterer diakoni/
bistandsarbeid høyt eller svært høyt. Dette utgjør en signifikant
økning fra 2012 (46 %).
Evangelisering/menighetsbyggende arbeid
Majoriteten av langtidsutsendingene har fortsatt evangelisering/
menighetsbyggende arbeid som sin primære virksomhet.
Ca. 45 % av langtidsutsendingene arbeider i områder med mindre
enn 2 % kristne. Tilsvarende tall for 2012 var på 52 %. Endringen
dreier seg trolig i hovedsak om bedre bakgrunnsdata for 2013.14
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• 57 % av respondentene angir at de prioriterer unådde folkegrupper/nybrottsarbeid høyt eller svært høyt. Dette utgjør en liten
økning fra 2012 (54 %).
• 51 % av respondentene angir at de prioriterer etablert menighetsarbeid høyt eller svært høyt. Dette utgjør en signifikant
økning fra 2012 (36 %).
200
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Antall langtidsutsendinger – utvikling ulike organisasjoner.

Korttidsutsendinger
Utsendinger som har tjenestegjort i utlandet i mindre enn ett år
utgjør totalt 786 personer. Dette er en nedgang fra 2012 da 839 personer var registrert. Praksis med registrering av korttidsutsendinger er imidlertid fortsatt svært usikker, og det er sannsynlig at det
reelle antallet er høyere. Flere av medlemmene har f.eks. ikke en
sentral oversikt over antall korttidsutsendinger som sendes ut
gjennom deres institusjoner og/eller menigheter.
Totalt har Digni/NORMEs medlemmer registrert over 1 300
utsendinger i kortere og lengre tjenesteperioder involvert i deres
arbeid gjennom 2013.
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Noter
1

http://www.sportsbransjen.no/aktuelt-fr/xxl-er-bli/
http://www.stocklink.no/Article.aspx?id=110267

2

Pinsebevegelsen i Norge: Denne rapporten bygger på tall fra fellestiltak og menigheter og inkluderer alle tall som rapporteres og kanaliseres via PYM. Pinsebevegel
sen definerer sitt arbeid slik det beskrives i Grunnlagsdokumentet: Med pinse
menighet mener vi i denne sammenheng et fellesskap av mennesker organisert som
en menighet og tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge. Med Pinsebevegelsen mener vi
fellesskapet av selvstendige menigheter tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge. Felles
tiltak og ressurser.
Det er fire kategorier fellestiltak som kategoriseres etter følgende kriterier:
Pinsebevegelsens fellestiltak er tiltak der alle menighetene i Pinsebevegelsen
skal ha rett til å delta i tiltakets årsmøte/generalforsamling med stemmerett. Pinsebevegelsens fellesorganer: Er oppnevnt for å ivareta interesser og saker til storfellesskapets beste, oppnevnt enten av Samtaleforum eller PLR.
Menighetseide tiltak er selvstendige tiltak som er til gode for hele eller deler av
Pinsebevegelsen, men som eies eller drives av en eller flere lokale menigheter. Det
omfatter bl.a. leirsteder og menighetsbaserte bibelskoler. Selveide pinsetiltak: Selvstendige tiltak som eies og drives av seg selv uten eierskap fra alle pinsemenigheter,
men som kan betraktes som en del av Pinsebevegelsens storfellesskap. Eks: aksjeselskap og stiftelser, medlemsforeninger, misjonsvirksomheter og aksjoner. Rapporten gjenspeiler tall fra en samlet oversikt over arbeidet i Pinsebevegelsen. Mht.
regnskapstall fra menigheter bygger det på et estimat i forhold til medlemstall.

3

Tallet er korrigert for respondenter som ikke har oppgitt antall ansatte ved hovedkontor/regionskontor.

4

Frelsesarmeens tall inkluderer ikke ansatte knyttet til FRETEX eller Frelsesarmeens
eiendommer AS.

5

Noen av organisasjonene har ikke sentralregistrering av gaveinntekter og opererer
derfor med anslag.

6

Med utgangspunkt i rapporteringstidspunkt ‒ 1. januar, utgjør endring i konsumprisindeks ca. 1,3 %. Statistisk sentralbyrå, http://www.ssb.no/kpi?fokus=true

7

Frelsesarmeens tall inkluderer salg av tjenester til offentlige myndigheter.

8

DELK har for 2013 rapportert prosjektstøtte i regi av samarbeidende misjons
organisasjoner. Dette utgjør trolig en dobbeltrapportering.

9

Noen av organisasjonene har ikke sentralregistrering av gaveinntekter og opererer
derfor med anslag.

10

Det er fortsatt flere av organisasjonene som ikke har rapportert inn fullstendige
konserntall inkludert f.eks. heleide institusjoner. Det reelle tallet på total omsetning
er derfor trolig høyere enn det statistikken reflekterer.
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11

Statistikken for 2012 angav feilaktig at offentlige tilskudd utgjorde 25,5 % av medlemmenes totale omsetning. Det riktige tallet med utgangspunkt i oppgitt total
omsetning og offentlige tilskudd skulle vært 32 %.

12

Ungdom i Oppdrag har innrapportert tall for offentlig støtte (1 319 738 kr), mens
egne midler anvendt i utland er ukjent. Egne midler kommer derfor ikke med i statistikken, noe som påvirker andelen offentlig støtte.

13

Tallet er korrigert for respondenter som ikke har oppgitt antall utsendinger med
annen etnisk bakgrunn enn norsk.

14

Mange respondenter svarte ikke på dette spm. i 2012. For 2013 mangler tall fra PYM,
Misjonsalliansen, Frelsesarmeen og Det Norske Misjonsforbund. Prosentvise tall er
korrigert for respondenter som ikke har svart.

