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MEDLEMSORGANISASJONER

DIGNI
Digni er en
paraplyorganisasjon
for det langsiktige
utviklingsarbeidet
til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn
(19 i 2014). 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. Se mer
informasjon på digni.no.

NORME
NORME, Norsk Råd for Misjon
og Evangelisering er en
paraplyorganisasjon for 43
norske misjonsorganisasjoner
som alle står på evangelikal
grunn. 18 av disse er også medlemmer i Digni.
NORME ble stiftet i 2001 som en sammenslutning
av Norsk Misjonsråd, den Evangeliske Allianse
Norge og Lausanne Norge. NORME skaper en
felles plattform for misjonsorganisasjonene og
utarbeider ressurser, samt ønsker å stimulere til
missiologisk refleksjon.

Rapporten er utarbeidet
av førsteamanuensis
Frank-Ole Thoresen,
Fjellhaug Internasjonale
Høgskole, på bestilling
fra, og i samråd med,
Digni og Norme.
Utgavene fra 2012 og
2013 finnes på Digni.no
og Norme.no.

Forsidefoto: Kåre Eriksen/Digni

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 (KMM)
Metodistkirkens Misjonsselskap
Misjonsalliansen (NMA)
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Stefanusalliansen
Ungdom i Oppdrag (UIO)
Wycliffe Bibeloversettere
Kun medlemmer i NORME
Asia Link
Bibelleseringen
Compassion Norge
Damaris Norge
Den Norske Israelsmisjon
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK)
Evangelisk Orientmisjon
Frontiers
Guds menighet, Vegårdshei
Indremisjonsforbundet (ImF)
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 (OM)
Sykepleiernes Misjonsring
Tent
Åpne Dører
Kun medlem i Digni
Kristen Idrettskontakt (KRIK)

SAMMENDRAG

Økonomi
•
•
•
•
•

Ulike indikatorer viser at arbeidet som ble utført av Digni og NORMEs
medlemmer vokste fra 2013 til 2014.
Totalomsetning utgjorde nærmere 5,4 milliarder kroner (+18 % fra 2013).
Offentlige tilskudd utgjorde ca. 1,8 milliarder kr.
Andel offentlige tilskudd utgjorde ca. 34 % (+ 2 % fra 2013).
Innsamlede midler utgjorde i underkant av 1,5 milliarder (+5 % fra 2013).

Økonomi utland
•
•
•
•
•
•

Medlemmene rapporterte totalt sett om økt forbruk i utland.
Totalforbruk – utland økte med anslagsvis 3,2 % fra 2013.
Midler anvendt til diakoni/bistandsarbeid utgjorde ca. 372 millioner kr. (+9 % fra 2013).
Av disse utgjør 171 millioner kr. offentlig støtte (+10 % fra 2013).
Egne midler til diakoni/bistandsarbeid økte med ca. 7,5 % fra 2013.
Prosentandelen egne midler anvendt til diakoni/bistandsarbeid utgjorde ca.
54 % (-1 % fra 2013).
Midler anvendt til evangelisering/menighetsbyggende arbeid falt med ca. 9 %
fra 2013.

Personell
•
•
•
•
•
•

•

Antall ansatte økte med 1,1 % fra 2013 til 2014, og medlemmene rapporterte
totalt om over 7100 medarbeidere.
Antall langtidsutsendinger – utland, sank fra 550 i 2013, til 542 i 2014.
Kvinneandelen av langtidsutsendingene sank fra 56 % i 2013 til 55 % i 2014.
Dette er trolig den laveste kvinneandelen som noen gang er målt.
70 langtidsutsendinger (13 %) reiste ut for første gang i 2014. Dersom
dette er stabilt vil det angi en gjennomsnittlig tjenestetid for norske
langtidsutsendinger på ca. åtte år.
Ca. 17 % av langtidsutsendingene har annen etnisk bakgrunn enn norsk
(stabilt fra 2013).
Ca. 57 % av langtidsutsendingene hadde evangelisering/ menighetsbyggende
arbeid som sin primæroppgave. Av langtidsutsendingene som hadde
diakoni/bistandsarbeid som sin primæroppgave (43 %), arbeidet 79 % uten
offentlig støtte. Prosentandelen utsendinger som har diakoni/bistand som
sin primæroppgave har sunket betydelig siden siste halvdel av 1980-tallet.
Under 10 % av langtidsutsendingene arbeider i diakonale prosjekter med
offentlig støtte.
Antall korttidsutsendinger (mindre enn ett år) utgjorde 1125 personer (mot
786 personer i 2013). Totalt sett ble det rapportert om 1667 utsendinger i
korttids- og langtidstjeneste i løpet av 2014 (+25 % fra 2013). Over halvparten
av disse har tjenestegjort i mindre enn tre måneder.

Innledning
Statistikk er mennesker
Er du blant dem som tenker at statistikk dreier seg om grafer og kakediagrammer? Sånn er
ikke statistikken du nå skal lese. Statistikkrapport for arbeidet i Digni og NORME (Norsk Råd
for Misjon og Evangelisering) sine medlemsorganisasjoner i 2014 handler aller mest handler
om enkeltmennesker. Mennesker er alltid målet for arbeidet, og det er mennesker i Norge og
andre land som gjør jobben. For hvert eneste tall, hver prosentregning og hver graf er det
medmennesker som berøres, behov som dekkes eller møter med Gud som legges til rette
for. Ser man slik på rapporten blir tallene uhyre spennende.
De 35 organisasjonene som har rapportert inn representerer et stort mangfold av aktører,
strategier og satsingsområder, noe som gjør det utfordrende å sammenligne arbeidet. Men
de har alle til felles at de ser gutten som må tigge, jenta som ikke ønsker å bli omskåret,
tenåringen som er rammet av HIV og den gravide moren som må dra milevis for å føde.
Igjen er det enkeltmenneskene der ute som står i fokus, og deres behov som styrer arbeidet.
Da er det imponerende at våre medlemsorganisasjoner i 2014 brukte 584 millioner kroner i
utlandet på enkeltmennesker som disse.
Engasjementet på grasrota er også verd å merke seg. Samlet samler våre
medlemsorganisasjoner inn 1,486 milliarder kroner hvert år, noe som tilsvarer syv ganger
NRKs TV-aksjon. Den samme grasrota er på et sted mellom 250.000 til 300.000, noe som gir
et snitt på 5.000 innsamlede kroner per medlem.
Vi mener det er viktig å vise det store arbeidet, fordi det i bunn og grunn forteller historier.
Ei lita jente på NRK sa det godt da hun forklarte om hvorfor vi skal hjelpe syriske flyktninger;
fordi de er mennesker og vi er mennesker. God lesning!
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Norge
Organisasjonene som samfunnsaktører i Norge
Medlemmene i Digni og NORME er heterogene organisasjoner/kirkesamfunn. Dette gjelder
både organisering, ledelse, finansiering, medlemstilknytning, arbeidsformer og målsetning.
Det er derfor utfordrende å presentere helt presise tall for alle medlemmene samlet. Det er
likevel sannsynlig at tallene som følger gir et realistisk bilde av medlemsorganisasjonenes
totale størrelse og engasjement.
Med ny utforming av medlemsstatistikken og endrede rapporteringsrutiner fra 2012, ser vi at
flere medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn har utbedret sin rapporteringspraksis for 2013 og
2014. Etter hvert som rapporteringsrutinene kvalitetssikres, og i større grad uniformeres, vil
sammenligningsgrunnlaget trolig bedres over tid.
Medlemsstatistikken for Digni og NORMEs medlemmer har gjennom de seneste årene vist at
organisasjonene/kirkesamfunnene totalt sett utgjør en betydelig samfunnsaktør i den sivile
sektor i Norge. Dette speiles særlig gjennom medlemmenes institusjonsdrift, antall ansatte
og totale omsetning, foruten størrelse på medlemsmassen. Innrapporterte tall for 2014
bekrefter på nytt dette bildet. Det bør for øvrig påpekes 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.
I 2013 la Pinsebevegelsen ned et betydelig arbeid for å skaffe større oversikt over det
mangfoldige engasjementet som utføres av menigheter og institusjoner som er knyttet til
bevegelsen.1 Ettersom Pinsebevegelsen representerer en stor aktør i dette landskapet, ble
tallene i statistikken langt mer presise enn tidligere. Det er likevel viktig å understreke at
flere av respondentene i liten grad har en utbygget sentralorganisasjon. Slike organisasjoner
opererer derfor med kvalifiserte anslag.
Digni og NORME hadde ved årsskiftet 2013-2014 totalt 44 medlemsorganisasjoner. Av disse
har 35 medlemsorganisasjoner rapportert for 2014. Tilsvarende antall respondenter for 2013
var 37. Det innebærer at vi i årets rapport har korrigert tallene der hvor det foretas direkte
sammenligninger.2
Basert på innrapporterte tall for 2014 er det fortsatt rimelig å anta at den totale
medlemsmassen for Digni og NORMES medlemmer utgjør ca. 250 000 ‒ 300 000
medlemmer/støttespillere.
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Antall ansatte totalt
Antall ansatte innrapportert for 35 respondenter, utgjør totalt 7 108 personer. Korrigerte tall
for 2013 var til sammenligning 7 028.3 Dette utgjør en svak vekst fra 2013 (1,1 %). Norsk
Luthersk Misjonssamband (NLM) er den organisasjonen som representerer størst numerisk
vekst i antall ansatte i løpet av perioden. Ca. 15 % av de ansatte arbeider ved
medlemmenes hovedkontor eller regionskontor.4

Medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med flest antall ansatte 5
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Organisasjonenes økonomi
NORME/Dignis medlemmer rapporterte i 2013 at deres totale gaveinntekter utgjorde
1 517 000 000 kr. For 2014 var innrapporterte gaveinntekter på 1 468 000 000 kr. Ettersom
to større organisasjoner (De Frie Evangeliske Forsamlinger og Troens Bevis Verdens
Evangelisering) ikke har rapportert inn gaver for 2014 er ikke tallene direkte
sammenlignbare.6 Korrigert for disse medlemmene utgjør gaveinntektene en økning i
kronebeløp på ca. 4,5 %.7

Navn på organisasjon/
kirkesamfunn
Pinsebevegelsen

Innsamlede
midler 2013
426 000 000

Innsamlede
midler 2014
455 000 000

Prosentvis
endring
+ 7,0 %

Frelsesarmeen

233 754 445

265 088 373

+ 14,0 %

Norsk Luthersk Misjonssamband

181 600 000

186 000 000

+ 3,0 %

Det Norske Misjonsselskap

108 177 776

118 071 161

+ 10,0 %

Misjonsalliansen

73 932 779

63 634 614

- 14,0 %

Misjon Uten Grenser

46 372 361

45 435 917

-

2,0 %

Normisjon

42 000 000

41 000 000

-

3,0 %

Det Norske Bibelselskap

28 828 919

31 512 991

+ 10,0 %

Indremisjonsforbundet

38 000 000

30 000 000

- 21,0 %

Åpne Dører

25 031 168

30 000 000

+ 20,0 %

Stefanusalliansen

25 011 001

27 791 870

+ 11,0 %

Den Norske Israelsmisjon

19 800 000

23 300 000

+ 18,0 %

Metodistkirken

20 538 000

20 053 000

-

Det Ev. Lutherske Kirkesamfunn

15 000 000

15 000 000

Norges Kr. Student og Skoleungdomslag

13 436 973

14 807 924

+ 11,0 %

7 801 935

14 800 000

+ 90,0 %

Kristent Nettverk

11 407 062

12 258 316

+ 7,0 %

Frikirkens Ytremisjon

12 614 727

11 311 977

- 10,0 %

Det Norske Misjonsforbund

13 000 000

9 200 000

- 30,0 %

6 293 916

6 404 000

+ 2,0 %

1 402 297 000

1 468 000 000

+ 4,5 %

Ungdom i Oppdrag

Kristen Idrettskontakt
Totalt 35 organisasjoner

3,0 %

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med størst gaveinntekter i 2014, med tilsvarende tall for
2013.8

I følge de siste års medlemsrapporter for Digni og NORME har de totale offentlige tilskudd
som medlemmene mottar vært tilnærmet like store som gaveinntektene. Fra 2013 til 2014
utgjør endring i kronebeløpet for offentlige tilskudd ca. 20 %. Dette innebærer at offentlige
tilskudd i 2014 er noe større enn innsamlede midler. En betydelig andel av offentlige tilskudd
dreier seg om statsstøtte til institusjonsdrift som skoler, barnehager o.a.
8

Offentlige tilskudd rapporteres for 2014 til å utgjøre ca. 1,8 mrd. kr. Dette er en oppjustering
på nesten 300 mill. kr. fra forrige år. Dette er neppe uttrykk for en reell økning i offentlig
støtte, men et utslag av at rapporteringen i 2014 omfatter større deler av medlemmenes
virksomheter. For eksempel rapporterer Frelsesarmeen i 2014 for hele konsernet, mens det i
statistikken for 2013 ble tatt utgangspunkt i en mer avgrenset størrelse.9 Derav differensen
på hele 237 mill.kr.

Navn på organisasjon/kirkesamfunn
Frelsesarmeen

Offentlige
midler 2013
401 118 190

Offentlige midler
2014
638 384 617

Norsk Luthersk Misjonssamband

509 336 989

543 000 000

300 000 000

300 000 000

Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn

86 000 000

87 000 000

Indremisjonsforbundet

51 000 000

55 000 000

Misjonsalliansen

37 223 801

37 876 321

Det Norske Misjonsselskap

25 947 394

29 472 409

Ungdom i Oppdrag

23 167 197

26 475 523

Metodistkirken

15 274 000

21 937 000

Normisjon

12 500 000

12 700 000

Det Norske Misjonsforbund

6 500 000

9 600 000

Det Norske Baptistsamfunn

6 124 000

6 964 000

Det Norske Bibelselskap

3 812 199

5 939 665

KRIK

5 927 402

5 909 000

HimalPartner

4 806 000

4 470 771

Stefanusalliansen

2 838 018

3 598 483

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

3 035 461

3 284 112

Wycliffe

2 839 766

2 838 000

Frikirkens Ytremisjon

3 243 494

2 836 765

Areopagos

1 020 000

2 500 000

Offentlige midler totalt (35 resp.)

1 507 000 000

1 802 000 000

Pinsebevegelsen
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20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn som mottok størst offentlig støtte i 2014 med tilsvarende tall
for 2013.

Total omsetning for medlemmene var i 2013 rapportert til ca. 4 700 000 000. Tilsvarende tall
for 2014 er i overkant av 5 384 000 000. Dette utgjør en oppjustering av totalomsetning på
ca. 18 % fra 2013 til 2014. 11
Det innebærer videre at andelen av den totale omsetningen som utgjøres av offentlige
tilskudd ble oppjustert fra 2013 til 2014. I 2014 utgjorde offentlige tilskudd ca. 34 % av total
omsetning, mot 32 % året før.

9

20 organisasjoner/kirkesamfunn med størst omsetning
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Institusjonsdrift
Skoler, barnehager, leirsteder, kurssentre, rusinstitusjoner, nærmiljøsentre, alders- og
sykehjem, asylmottak m.m. har vært prioritert av mange av Digni/NORMEs medlemmer. Det
innebærer at organisasjonene/kirkesamfunnene i dag representerer betydelige aktører innen
denne sektoren. En oversikt viser at organisasjonene i 2014 drev til sammen anslagsvis:







5 høyskoler (Ansgar Teologiske Høgskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole,
Høyskolen for Teologi og Ledelse, Misjonshøgskolen og NLA Høgskolen)
20-25 videregående skoler
Ca. 50 bibelskoler/fagskoler/folkehøyskoler
25-35 grunnskoler
110‒120 barnehager
Ca. 100 leirsteder

Medlemmene 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/321659/name/KFFskoler+10.+sept.+2015.pdf
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Utland
Økonomi
Organisasjonene rapporterte i 2014 om totalt forbruk i utland på ca. 584 mill. kr. Tilsvarende
tall for 2013 var rapportert til ca. 626 mill. kr. For å få sammenlignbare tall må vi imidlertid
korrigere tallene fra 2013 med ca. 60 mill. kr pga. færre respondenter i 2014. Dette
innebærer at det også for 2014 har vært en svak økning i totalforbruk – utland (ca. 3,2 %).
Selv om dette dreier seg om kronebeløp (ikke indeksregulerte tall), viser rapporten at det
reelle forbruk i utland har vært jevnt økende over flere år.
Det offentlige tilskuddet til medlemmenes arbeid i utlandet økte med ca. 10 % fra 2013 til
2014. Gjennom flere år tidligere har andelen egne midler anvendt i utlandet økt, mens
medlemmene har kompensert for mindre offentlig støtte ved økt egeninnsats. For 2014 ser
bildet imidlertid noe annerledes ut. Prosentandelen offentlig støtte i forhold til egne midler,
økte med ca. 4 %, fra ca. 25 % i 2013, til ca. 29 % i 2014, og utgjør det høyeste
kronebeløpet som er registrert.12 Prosentandelen offentlig støtte er i 2014 dermed den
høyeste som er registrert siden 2008. I perioden 2000 til 2008 utgjorde imidlertid
prosentandelen offentlig støtte mellom 30 % og 40 % av totalt forbruk i utland.

Anvendte midler, totalt
(kr)
2000
381 mill.
2001
376 mill.
2002
369 mill.
2003
403 mill.
2004
387 mill.
2005
415 mill.
2006
451 mill.
2007
464 mill.
2008
507 mill.
2009
512 mill.
2010
531 mill.
2012
586 mill.
2013
626 mill.
2014
584 mill.

Off. støtte
(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.
171 mill.

Egne midler
(kr)
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.
413 mill.

Off. støtte
(%)
34 %
34 %
36 %
39 %
36 %
35 %
30 %
34 %
30 %
25 %
27 %
27 %
25 %
29 %

Totalt forbruk i utland, 2000‒2014.

Midler anvendt til menighetsbyggende arbeid og evangelisering utgjorde for 2014 totalt ca.
212 mill. kr. Dette utgjør en reduksjon på ca. 9 % fra 2013. Samtidig rapporterte
medlemmene at de i 2014 anvendte ca. 372 mill.kr. til diakoni/bistandsarbeid, noe som
representerer en økning på ca. 9 %. Av disse utgjorde offentlig støtte ca. 171 mill. kr. Det
innebærer at både offentlig støtte og egne midler anvendt til diakoni/bistandsarbeid økte i
12

2014, med henholdsvis 10 % og 7,5 %. Egenfinansieringsgraden for diakoni/bistandsarbeid i
utlandet utgjorde med dette ca. 54 % i 2014, mot 55 % i 2013.

Egne vs. offentlige midler til diakoni/bistand - 2014
Totalt 372 mill.kr.

Egne midler

171 mill.

Offentlige midler

201 mill.

Grad av egenfinansiering for diakoni/bistandsarbeid i 2014

NLM og Pinsebevegelsen anvendte hver ca. 50 mill. kr. i 2014 på
evangelisering/menighetsbyggende arbeid i utlandet, og var med det de største aktørene.
Organisasjoner med en struktur hvor utsendinger selv samler økonomisk støtte fra givere
(f.eks. UiO) vil i denne statistikken ikke kunne synliggjøre organisasjonens reelle størrelse.
Det vises for øvrig til tabell på side 14.
Misjonsalliansen er den medlemsorganisasjonen som anvendte størst beløp på
diakoni/bistandsarbeid i utlandet, med over 70 mill.kr. i 2014, noe som representerer en
svak reduksjon i forhold til tilsvarende tall i 2013 (ca. 73 mill.kr.). Det vises til tabell på side
15.
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22 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn som anvendte størst beløp til menighetsbyggende
arbeid/evangelisering i utland.

14

20 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn som anvendte størst beløp til diakoni/bistandsarbeid i utland
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Personell utland
År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014

Kvinner
375
354
373
325
297
289
328
308
301

Menn
277
260
264
239
233
222
246
242
241

Totalt
652
614
637
564
530
511
574
550
542

Statistikken for de siste foregående årene viser forholdsvis små variasjoner i antall
langtidsutsendinger. Det laveste antallet var registrert i 2010 etter en lengre periode med
jevn nedgang. Tallene for 2014 viser en nedgang på åtte utsendinger i forhold til året før,
men antallet ligger fortsatt et stykke over de laveste registreringene. I løpet av den siste
tiårsperioden (2005-2014) har det totale antall langtidsutsendinger sunket med ca. 17 %.
Gjennom den siste femårsperioden har antallet langtidsutsendinger vært stabilt.
Andelen kvinner som er langtidsutsendinger har sunket jevnt fra 1980 tallet. For 2013 var
kvinneandelen på 56 %. I 2014 sank prosentandelen kvinner ytterligere, til 55 %. Dette er
den laveste kvinneandelen som er registrert blant norske langtidsmisjonærer i moderne tid.
I statistikken for 2013 ble det påpekt en trend hvor noen av de tradisjonelt sett store
misjonsaktørene har opplevd størst prosentvis reduksjon av antall langtidsmisjonærer. Dette
bildet syntes å bli bekreftet i årets rapport. De Frie Evangeliske Forsamlinger, Normisjon og
Det Norske Misjonsselskap er de medlemmene som har opplevd størst prosentvis reduksjon i
antall langtidsutsendinger i løpet av siste tiårsperiode.
Norsk Luthersk Misjonssamband er fortsatt den største leverandør av langtidsutsendinger.
NLM opplevde imidlertid en betydelig reduksjon i antallet langtidsutsendinger fra 2013 til
2014. Organisasjonen hadde 25 færre utsendinger i 2014 (110) enn i 2013 (135).13 Trolig er
dette det laveste antall langtidsutsendinger for NLM på over 50 år.
Ungdom i Oppdrag er den eneste organisasjonen med flere enn 30 langtidsutsendinger, som
har tilnærmet samme antall utsendinger som for ti år siden. Organisasjonen har hatt en
økning hvert år siden 2008.
Flere organisasjoner med færre enn 20 langtidsutsendinger har hatt vekst i løpet av siste
tiårsperiode.
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Organisasjon/kirkesamfunn
Operasjon Mobilisering
Wycliffe
Frelsesarmeen
TENT
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Ungdom i Oppdrag
Pinsebevegelsen
Norsk Luthersk Misjonssamband
Misjonsalliansen
Det norske misjonsselskap
Normisjon
De Frie Evangeliske Forsamlinger

Utsendinger
2005
6
6
8
15
13
89
128
144
27
92
44
34

Utsendinger
2014
18
12
15
20
17
87
103
110
20
57
24
15

Endring
(%)
200 %
100 %
88 %
33 %
31 %
-2 %
-20 %
-24 %
-26 %
-38 %
-45 %
-56 %

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

Årets rapport synes dermed å bekrefte en langsiktig utvikling som innebærer en
demokratisering og fragmentering av misjonsinnsatsen, der mange relativt sett mindre
aktører har et mer konsentrert engasjement på utvalgte områder. Det er for øvrig verdt å
merke seg at Pinsebevegelsen for første gang siden 2007, i fjor hadde over 100
langtidsutsendinger.
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10 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med flest langtidsutsendinger ‒ endring siste 10 år.

Årets rapport har for første gang registrert antall nyrekrutterte langtidsutsendinger (se tabell
side 19). Totalt 70 utsendinger reiste ut for første gang i løpet av 2014. NLM (19), UiO (14)
og NMS (9) var organisasjonene som rekrutterte flest nye utsendinger. Det innebærer at
totalt 13 % av utsendingene reiste ut for første gang i løpet av året. Dersom dette over tid
er representativt for antall nyrekrutteringer, innebærer det en gjennomsnittlig tjenestetid for
norske langtidsmisjonærer på i underkant av åtte år.
Annen relevant informasjon:



Ca. 17 % av langtidsutsendingene har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette
antallet er stabilt fra 2013 til 2014.14
Ca. 105 årsverk i Norge angis å være direkte knyttet til oppgaver i utlandet.
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Antall førstegangsutsendinger - 2014

70

19
14
9

7

6

6

19

5

2
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Diakoni/bistandsarbeid
Fordelingen mellom langtidsutsendinger som har diakoni/bistandsarbeid som sin primære
oppgave, og de som har evangelisering/menighetsbyggende arbeid som sin primære
oppgave er henholdsvis 43 % og 57 %. Det er tydelige indikasjoner på at andelen
misjonærer som har diakoni/bistandsarbeid som sin primære virksomhet har blitt redusert
gjennom de siste tiår. I 1987 var fordelingen mellom prosentandelen som hadde henholdsvis
diakoni/bistand, og evangelisering/menighetsbyggende arbeid som sin primæroppgave,
motsatt. Da ble 60 % av utsendingene kategorisert som enten lærere, leger, tannleger,
sykepleiere eller «teknisk personell» (ingeniører og lignende).15 Endringen er trolig en følge
av at norske aktører i dag i langt mindre grad driver store institusjoner og
utviklingsprosjekter med norsk personale i utlandet.
Av de langtidsutsendingene som har diakoni/bistandsarbeid som sin primære oppgave
arbeider 79 % uten offentlig støtte. Dette indikerer at prosentandelen av de norske
utsendingene som arbeider i prosjekter med offentlige midler er relativt lav. Totalt sett utgjør
dette trolig under 10 % av langtidsutsendingene.
Årets statistikk viser videre at Digni og NORMES medlemmer drev om lag 135 diakonale
prosjekter med offentlig støtte i utlandet. Av disse er 13 % registrert som prosjekter i urbane
områder, mens 48 % drives i landlige områder. 39 % er ikke klassifisert. Responsene gir
ingen informasjon om de respektive prosjektenes størrelse. Fordelingen syntes uansett å
være en indikasjon på at det diakonale arbeidet fortsatt har et tyngdepunkt i rurale områder.
For første gang har medlemmene også rapportert på andelen av utsendinger som arbeider
med diakoni/bistand i kontekster fordelt på 4 ulike kategorier fra lav- til høyinntektsland.
Responsen angir i så måte ikke antall eller størrelse på prosjekter, og heller ikke hvilke
grupper arbeidet er rettet mot innen de ulike kategoriene. Svarene gir uansett en indikasjon
på hvilken type kontekster personell er involvert i. Svarene fordeler seg som følger:16

Lavinntektsland Lavere
mellominntektsland

Øvre
mellominntektsland

Høyinntektsland

51 %

15 %

21 %

13 %

Responsene syntes å underbygge at en majoritet av utsendingene er involvert i diakonalt
arbeid uavhengig av hvilke kontekster de bor og arbeider i. Diakonalt arbeid i øvre
mellominntektsland og høyinntektsland dreier seg trolig i hovedsak om arbeid rettet mot
særlig utsatte og sårbare grupper i slike kontekster.
Medlemsorganisasjonene oppgir videre at deres diakonale prosjekter med offentlig støtte
årlig omfatter anslagsvis 9-10 mill. mennesker (benefisienter) direkte, og 40 mill. mennesker
(benefisienter) indirekte.17
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Annen relevant informasjon:


78 % av medlemsorganisasjonene oppgir at de prioriterer diakoni/bistandsarbeid
høyt eller svært høyt. Dette utgjør en signifikant økning fra 2012 (46 %) og 2013 (54
%), og er den kategorien arbeid som totalt sett prioriteres høyest av respondentene.
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Evangelisering/menighetsbyggende arbeid
Majoriteten av langtidsutsendingene har fortsatt evangelisering/menighetsbyggende arbeid
som sin primære virksomhet (ca. 57 %).
Medlemmene rapporterte for 2014 at ca. 44 % av utsendingene arbeider i kontekster med
mindre enn 2 % kristne. Dette er stabilt fra 2013 (45 %). Statistikken viser videre at det
trolig har foregått en tydelig dreining med økt prioritering av muslimske majoritetskontekster
i løpet av de senere årene. Ca. 41 % av langtidsutsendingene arbeider i slike kontekster.

Annen relevant informasjon:



66 % av respondentene angir at de prioriterer unådde folkegrupper/nybrottsarbeid
høyt eller svært høyt (57 % i 2013).
66 % av respondentene angir også at de prioriterer etablert menighetsarbeid høyt
eller svært høyt. (51 % i 2013).

TENT

7

Majoritetskontekst

Prosentandel

Muslimsk

41 %

Buddhistisk

21 %

Sekulær

17 %

WYCLIFFE

11

PYM

11

OPERSJ. MOB.

14

NORMISJON

15

Kristen

14 %

FRIKIRKENS YTREM.

17

Hinduistisk

3%

NMS

21

Jødisk

3%

Annet

1%

UIO
NLM

34
65

Antall utsendinger i kontekster
med mindre enn 2 % kristne
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Korttidsutsendinger
Utsendinger som har tjenestegjort i utlandet i mindre enn ett år utgjør i 2014 totalt 1125
personer (786 personer i 2013). Ca. 1000 av disse har tjenestegjort i mindre enn tre
måneder.
Praksis med registrering av korttidsutsendinger er fortsatt usikker, og veksten fra 2013 til
2014 (43 %) dreier seg trolig delvis om bedre rapporteringsrutiner. Det er fortsatt sannsynlig
at det reelle antallet korttidsutsendinger er høyere enn registrert. Flere av medlemmene har
eksempelvis ikke en sentral oversikt over antall korttidsutsendinger som sendes ut gjennom
deres institusjoner og/eller menigheter.
Totalt har NORME/Digni’s medlemmer registrert 1667 utsendinger som i kortere og lengre
tjenesteperioder har vært involvert i deres arbeid i utlandet i løpet av 2014. Dette
representerer en økning på ca. 25 % fra 2013.

23

Fotnoter
Pinsebevegelsen i Norge: Denne rapporten bygger på tall fra fellestiltak og menigheter og
inkluderer alle tall som rapporteres og kanaliseres via PYM. Pinsebevegelsen definerer sitt
arbeid slik det beskrives i Grunnlagsdokumentet:
1

Med pinsemenighet 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. Fellestiltak 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 den 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.
Alle Dignis medlemmer har rapportert, mens det mangler tilbakemelding fra ni av NORMES
medlemmer. Dette dreier seg i all hovedsak om små medlemsorganisasjoner som i liten grad
påvirker de totale tallene. Troens Bevis Verdens Evangelisering representerer i så måte et
unntak. Organisasjonens arbeid inngår i rapporten for 2013, men ikke for 2014.
Organisasjonen har fra 2015 avsluttet sitt medlemskap i NORME.
2

For 2013 rapporterte medlemmene om totalt 7056 ansatte. Det anvendte tallet for
sammenligning i 2014 er korrigert for Troens Bevis Verdens Evangelisering, som
innrapporterte 28 ansatte i 2013.
3

Tallet er korrigert for respondenter som ikke har oppgitt antall ansatte ved
hovedkontor/regionskontor.
4

5

Antall ansatte i NMS var feilført for 2013 og har blitt justert i årets gjengivelse.

Gaveinntekter for Det Norske Baptistsamfunn var feilført for 2013, og er derfor tatt ut i
sammenligningsgrunnlaget.
6

Med utgangspunkt i rapporteringstidspunkt 1. januar, utgjør årlig endring i
konsumprisindeks ca. 2,3 %. https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi
7

Noen av organisasjonene har ikke sentralregistrering av gaveinntekter og opererer derfor
med anslag, som Pinsebevegelsen.
8
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Frelsesarmeens tall inkluderer salg av tjenester til offentlige myndigheter. Arbeid i regi av
Fretex er ikke inkludert.
9

DELK har for 2013 rapportert prosjektstøtte i regi av samarbeidende
misjonsorganisasjoner. Dette utgjør trolig en dobbeltrapportering.
10

For å få sammenlignbare tall må totalomsetningen for 2013 korrigeres med 133 mill. som
tilsvarer beløpet TBVE og DFEF rapporterte inn i 2013.
11

Det er fortsatt flere av organisasjonene som ikke har rapportert inn fullstendige konserntall
inkludert for eksempel heleide institusjoner. Det reelle tallet på total omsetning er derfor
trolig høyere enn det statistikken reflekterer.
Noen av medlemsorganisasjonene har rapportert tall for offentlig støtte, mens egne midler
anvendt i utland er ukjent. Dette forholdet medfører at andelen offentlig støtte som er
angitt, trolig er høyere enn det reelle størrelsesforholdet.
12

I følge NLM Utland skyldes dette uforutsette forhold som sykdom og politisk urolighet på
noen av organisasjonens arbeidsfelt.
13

Tallet er korrigert for respondenter som ikke har oppgitt antall utsendinger med annen
etnisk bakgrunn enn norsk.
14

Brierley, Peter (red.) 1990: Norsk håndbok for kirke og misjon, Lunde Forlag og MARC
Europe, s.52.
15

Kategoriene følger Verdensbankens inndeling: http://data.worldbank.org/about/countryand-lending-groups#Low_income
16

Antall benefisienter korrigert for manglende respondenter vil være henholdsvis ca. 9,5 mill.
direkte benefisienter og ca. 41 mill. indirekte benefisienter. Spørsmålet har imidlertid
forholdsvis lav svarprosent (36 %), og feilmarginen må her regnes som betydelig.
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