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DIGNI
Blå Kors

Kristen Idrettskontakt (KRIK)
Kristen Muslimmisjon

Digni er en paraply-
organisasjon for 20 
norske kirkesamfunn og 
misjonsorganisasjoner som driver 
med langsiktig utviklingsarbeid i rundt 35 
land. De forvalter ca. 160 millioner 
kroner årlig fra Norad. Dignis medlemsorganisasjoner 
søker prosjektvis om disse midlene, og Digni har både en 
rådgivende og oppfølgende rolle. 

Organisasjonen ble opprettet i 1983 og het da Norsk Misjonsråds 
Bistandsnemnd. Den byttet navn til Digni i 2011. Diakoni er selve essensen i 
Dignis arbeid, som har en visjon om å jobbe for en rettferdig verden der Guds 
skaperverk ivaretas, der alle mennesker opplever verdighet og der ingen lider 
på grunn av fattigdom.
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NORME

NORME, Norsk Råd for Misjon og 
Evangelisering, er en paraplyorganisasjon for 

42 norske misjonsorganisasjoner og 
kirkesamfunn, alle på evangelikal grunn. 

Av disse er det 12 kirkesamfunn, 28 organisasjoner og 2 
enkeltmenigheter. (17 av disse er også medlemmer i Digni). 

NORME er sammenslåingen av Norsk Misjonsråd, Den Evangeliske 
Allianse i Norge og Lausanne Norge fra 2001. 

NORME ønsker å skape en felles plattform for misjon og evangelisering for 
kirkesamfunnene og misjonsorganisasjonene, samt bistå medlemmene der hvor det er behov.
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Det du nå har foran deg er Dignis og NORMEs medlemsstatistikk for 2015. Dette er en oversikt over 
aktiviteten i omtrent 40 organisasjoner som til sammen har over 300 000 medlemmer, 8800 ansatte og 
forvalter nesten 6 milliarder kroner. 

Det er ingen tvil om at dette er en gruppe som har betydning for samfunnet både her i Norge og i de mange 
landene over hele verden der det drives arbeid. Det tallene i rapporten ikke sier så mye om, er 
enkelthistoriene. Samtidig får vi noen glimt: Vi kan ane engasjementet bak nyplantede menigheter og nye 
utsendinger. Vi kan se for oss betydningen av de mange bistandsprosjektene: Mennesker som får tilgang på 
vann, bedret helsehjelp, utdanning og omsorg. – De får styrket sine rettigheter og lever et verdigere liv. 

Andelen utsendinger i områder med mindre enn 2% kristne forteller oss om mennesker som vier tid og 
krefter til pionerarbeid under potensielt krevende forhold. Det voksende antallet som reiser ut på korttid, 
representerer utallige livsforvandlende møter og nytent iver.

En statistikkrapport yter kanskje ikke enkelthistoriene rettferdighet, men den gir et bilde og en oversikt over 
levende organisasjoner som vil noe. Vi ser at vi er mange, og at vi utgjør en forskjell. 

Les rapporten, og bruk den som det verktøyet den er. Legg merke til alt som vokser, og hvor lite det er som 
viser tilbakegang. Se utfordringene der pilene peker nedover. Sett ditt eget engasjement inn i en større 
sammenheng som kan gi frimodighet og pågangsmot. - Kanskje er det ett av tallene akkurat du skal påvirke 
innen neste rapport?  

INNLEDNING
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SAMMENDRAG

Digni og NORME representerer 300-350 000 medlemmer og støttespillere fordelt på i underkant av 
7500 menigheter/foreninger, og organisasjonene har 8800 ansatte. Både medlemstall og antall ansatte 
har økt. Dette er delvis fordi det har blitt lagt til nye medlemsorganisasjoner, og delvis på grunn av 
vekst i enkeltorganisasjoner.  

Det er samlet inn totalt 1,6 milliarder kr i gaver. Dette viser en økning på 8% fra 2014, og 
økningen er fordelt på mange av medlemsorganisasjonene. Gaveinntektene tilsvarer over 5000 kr per 
støttespiller. 

Organisasjonene får 2 milliarder kroner i offentlig støtte, noe som tilsvarer 34% av den totale 
omsetningen på 5,9 milliarder. Omsetningen har økt med 10% fra 2014.

Forbruk i utlandet er på samme nivå som i 2013, 626 millioner kroner. 40% går til 
menighetsbyggende arbeid, mens 60% går til diakonalt arbeid. Offentlig støtte til arbeid i utlandet var 
189 millioner, det vil si 30% av forbruket. 

Det er en merkbar økning i antall langtidsutsendinger, fra 542 i 2014 til 580 i 2015. NLM og UiO 
bidrar sterkt til denne økningen. Det er også økning i antall nyrekrutterte utsendinger: I 2015 reiste 97 
utsendinger ut for første gang, mot 70 i 2014. Dersom vi regner med de 1271 
korttidsutsendingene, ser vi at totalt 1851 personer ble sendt ut for kortere eller lengre tid i 2015.

Stadig flere av langtidsutsendingene har annen etnisk bakgrunn enn norsk. I 2015 var tallet 20%.

Av de organisasjonene som har rapportert på religiøs kontekst, jobber 41% av utsendingene i områder 
med mindre enn 2% kristne. Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2014.
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Digni og NORME har totalt 44 medlemsorganisasjoner.i  Dette er en variert forsamling, med ulikt særpreg, 
fokus, organisering, størrelse og finansiering. De mange variasjonene gjør at det er utfordrende å finne de 
kategoriene og modellene som gjør at hver organisasjon presenteres presist og riktig. Samtidig ser vi nå, 
etter flere år med lignende kategorier og rutiner, at informasjonen som samles inn er stadig mer presis og at 
sammenligningsgrunnlaget blir bedre. Vi får et godt overblikk og mulighet til å peke ut noen tendenser og 
utfordringer, basert på fakta. 

I år har 39 organisasjoner/kirkesamfunn respondert på undersøkelsen. Det er et høyere antall svar enn 
foregående år. Denne økningen i respondenter gir tidvis merkbare utslag i 
statistikken, og der det er relevant blir det kommentert.

Det er ikke tvil om at Digni og NORME representerer mange mennesker. Vi tar høyde for mulige 
dobbeltmedlemskap, men vi anslår at den totale medlemsmassen som representeres i Digni og NORME er 
300-350 000 medlemmer eller faste givere. Dette er et høyere anslag enn tidligere. Det kommer av en 
kombinasjon av flere medlemsorganisasjoner og bedre rapportering, men betyr ikke nødvendigvis en reell 
vekst i medlemstall. 

Medlemmene er fordelt på 984 menigheter og 6431 foreninger/grupper, og inkluderer 111 nystartede 
fellesskap/foreninger. I 2015 skiller statistikken for første gang mellom menigheter og foreninger, og det vil 
bli spennende å følge utviklingen i de ulike fellesskapsformene videre. 

NORGE
OMFANG OG BETYDNING
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ANSATTE

Det er rapportert inn 8804 ansatte. I 2014 var dette tallet betraktelig lavere: 7108 ansatte. Økningen kommer 
hovedsakelig av nye medlemsorganisasjoner, for eksempel er Blå Kors med sine nærmere 1300 ansatte nye i 
statistikken. Tar vi hensyn til dette og at Frikirken i år har rapportert for større deler av virksomhetenii kan vi 
anslå en økning på omtrent 1,4%, som er jevnt fordelt på mange av organisasjonene.

Organisasjoner/kirkesamfunn med over 50 ansatte:

10% av de ansatte arbeider ved hoved- eller regionskontor.iii Det er rapportert at 110,5 årsverk i Norge 
arbeider med oppgaver direkte knyttet til arbeid i utlandet. Det er 5,5 årsverk mer enn i 2014. 

Frikirken
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ØKONOMI

Respondentene har samlet inn totalt 1 591 000 000 kroner i 2015.iv  Dette gir en økning på litt over 5%, over 
80 millioner kroner i forhold til korrigerte tall for 2014.v   I samme periode har prisveksten i Norge vært på 
2,1%, så det har vært en reell økning i gaveinntekter.vi  Økningen er fordelt på flere av 
medlemsorganisasjonene. 

NLM, Bibelselskapet, Indremisjonsforbundet og Frelsesarmeen skiller seg ut med relativt stor økning i 
kronebeløp. De har til sammen økt inntektene med 59 millioner kroner. HimalPartner økte gaveinntektene 
med 75% i forbindelse med jordskjelvet i Nepal i april 2015. Bibelselskapet fikk flere gaver i forbindelse med 
forberedelsene til  200-årjubileet i 2016. For Indremisjonsforbundet dreier det seg om rapportering fra en 
større del av den samlede virksomheten.

Organisasjon/kirkesamfunn Innsamlet 2014 Innsamlet 2015 Prosentvis endring

Pinsebevegelsen/PYM 455 000 000 455 000 000 -
Frelsesarmeen 265 088 373 273 598 559 +3,2%
Norsk Luthersk Misjonssamband 186 000 000 212 000 000 +14%
Det Norske Misjonsselskap 118 071 161 122 617 119 +3,9%
Misjonsalliansen 63 634 614 63 094 717 -0,8%
Normisjon 41 000 000 47 670 000 +16,3%
Indremisjonsforbundet 30 000 000 45 000 000 +50%
Det Norske Bibelselskap 31 512 991 42 443 618 +34,7%
De Frie Evangeliske Forsamlinger Ikke rapportert 40 000 000 -
Misjon Uten Grenser 45 435 917 37 931 273 -16,5%
Åpne Dører 30 000 000 29 884 632 -0,4%
Stefanusalliansen 27 791 870 28 006 393 +0,8%
Metodistkirken 20 053 000 20 803 001 +3,7%
Den Norske Israelsmisjon 23 300 000 20 200 000 -13,3%
Mission Aviation Fellowship Ikke rapportert 17 855 121 -
Ungdom i Oppdrag 14 800 000 15 712 184 +6,2%
Frikirkens Ytremisjon 11 311 977 13 782 458 +21,8%
NKSS/Laget 14 807 924 13 466 359 -9%
Kristent Nettverk 12 258 316 12 439 674 +1,5%
HimalPartner 5 498 261 9 672 395 +75,9%

De 20 organisasjoner/kirkessamfunn med størst gaveinntekter i 2015:vii
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I 2014 ble det rapportert en betydelig økning i midler mottatt fra det offentlige. Tallene for 2015 viser at 
støtten har stabilisert seg på dette nivået. Medlemmene har mottatt totalt 1 989 000 000 kroner i offentlig 
støtte, som hovedsakelig er midler til drift av skoler, barnehager og andre institusjoner. Offentlig støtte 
inkluderer også tjenester solgt til det offentlige, vunnet på anbud. Dette kan gjelde drift av asylmottak, 
rusinstitusjoner, barnevernstjenester og mer. 

Offentlig støtte i 2015 er i underkant av 200 millioner høyere enn i 2014, og tar vi høyde for nye medlemmers 
rapportering tilsvarer dette en økning på 5-6%. 

Organisasjon/kirkesamfunn Offentlig støtte 2014 Offentlig støtte 2015

Frelsesarmeen 638 384 617 728 172 219
Norsk Luthersk Misjonssamband 543 000 000 585 000 000
Pinsebevegelsen/PYM 300 000 000 300 000 000
Det Evangelisk-Lutherske Kirke-
samfunn

87 000 000 96 570 000

Blå Kors Ikke rapportert  71 133 151
Misjonsalliansen 37 876 321  41 061 353
Ungdom i Oppdrag 26 475 523  29 763 951
Det Norske Misjonsselskap 29 472 409 24 979 006
Kristent Interkulturelt Arbeid Ikke rapportert 19 105 000
Metodistkirken 21 937 000 17 330 090
Normisjon 12 700 000 14 810 000
Det Norske Misjonsforbund 9 600 000 9 900 000
HimalPartner 4 470 771 8 031 675
Det Norske Baptistsamfunn 6 964 000  7 500 000
KRIK 5 909 000 6 462 467
Det Norske Bibelselskap 5 939 665  6 198 473
Frikirkens Ytremisjon 2 836 765 3 516 656
Wycliffe 2 836 765 3 268 000
Stefanusalliansen 3 598 483 3 183 548
De Frie Evangeliske Forsamlinger Ikke rapportert 2 800 000

De 20 organisasjoner/kirkesamfunn som mottok størst offentlig støtte i 2015:
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De 20 organisasjoner/kirkesamfunn med størst total omsetning i 2015:

Den totale omsetningen var 5 923 000 000 kr. Sammenlignet med 2014 ser vi en økning på ca. 10%. 
Offentlige midler utgjorde 34% av den totale omsetningen, som i 2014.

Frikirken
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INSTITUSJONER OG ANDRE AKTIVITETER

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. 

Organisasjonene driver til sammen anslagsvis: 

4 høyskoler (Ansgar Teologiske Høgskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole,  
Høyskolen for Teologi og Ledelse og NLA Høgskolen)

20‒25 videregående skoler 

Ca. 50 bibelskoler/fagskoler/folkehøyskoler 

25‒35 grunnskoler  

110‒120 barnehager

Ca. 100 leirsteder 

De fleste skoler drevet av medlemsorganisasjonene er medlemmer i Kristne Friskolers Forbund (KFF). 
Oversikt over KFF-skoler er tilgjengelig på deres hjemmesider:  

http://www.kff.no/_service/327/download/id/344281/name/Medlemsskoler+nettsiden+okt+2016.pdf

Utover institusjonsdriften og fellesskapene som er nevnt tidligere, driver medlemmene mye variert arbeid. 
Mange oppgir at de vektlegger motivasjons- og innsamlingsarbeid, og menighet/disippelgjøring/
gruppesamlinger. Flere er også opptatt av kurs og opplæring. Til sammen utgjør dette en gruppe med 
betydelig påvirkning og aktivitet både i lokalsamfunn og på regionalt/nasjonalt plan. 
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UTLAND
ØKONOMI

Medlemsorganisasjonene rapporterer et forbruk i utlandet på 626 millioner kroner. Dette er 42 millioner mer 
enn i 2014, men like høyt som i 2013 da det var tre færre respondenter enn i 2015. Samtidig ser vi at av de 15 
organisasjonene/kirkesamfunnene som har størst forbruk i utlandet, er det kun fire som har nedgang i 
forbruket fra 2014 til 2015. Dette gir et samlet bilde av at medlemmene fortsetter i de siste årenes trend med 
en jevn, liten økning i forbruk i utlandet.

Organisasjoner/kirkesamfunn med størst forbruk i utlandet:

Organisasjon/kirkesamfunn 2014 2015 Økning/nedgang

Pinsebevegelsen/PYM 106 000 000 100 000 000 -6%
Misjonsalliansen 73 680 060 93 080 750 +26%
Norsk Luthersk Misjonssamband 90 000 000 90 000 000 -
Det Norske Misjonsselskap 56 741 355 50 628 658 -11%
Normisjon 42 000 000 49 500 000 +18%
Det Norske Bibelselskap 23 814 531 33 916 932 +42%
Misjon Uten Grenser 35 000 000 30 000 000 -14%
Frelsesarmeen 32 409 877 25 425 176 -22%
Åpne Dører 18 000 000 20 200 000 +11%
De Frie Evangeliske Forsamlinger 4 000 000 15 000 000 +275%
Frikirkens Ytremisjon 11 455 691 14 751 100 +28%
Stefanusalliansen 10 830 824 13 675 254 +26%
HimalPartner 4 761 786 12 326 950   +162%
Metodistkirken 8 841 900 10 284 650   +16%
Det Norske Misjonsforbund 8 400 000   8 500 000 +1%

I 2015 mottok medlemmene 168 millioner kroner i offentlig støtte fordelt gjennom Digni. Organisasjonene 
som mottar støtte til langsiktig utviklingsarbeid gjennom Digni må som hovedregel dekke en egenandel på 
10%, mens Digni bidrar med 90% (Norad-midler). All støtte gjennom Digni er offentlig støtte. Samtidig 
finansierer flere av medlemmene i Digni et betydelig eget diakonalt arbeid, uten støtte fra Digni. Støtten 
fordelt gjennom Digni utgjør 27% av det totale forbruket i utlandet. 

I tillegg til disse midlene mottok organisasjonene 20,5 millioner fra andre offentlige instanser 
(Utenriksdepartementet). Totalt tilsvarer offentlige midler 30% av penger brukt i utlandet. Det er 1 prosent-
poeng høyere enn i 2014, og er den høyeste andelen offentlig støtte registrert siden 2008.viii  
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Forbruk i utlandet fordelt på egne og offentlige midler 2012-2015:

20 av respondentene er medlemmer i Digni. Digni fordelte i 2015 støtte til 118 prosjekter i 40 land. I 2014 
ble det drevet 127 ulike prosjekter, men de fikk utdelt mindre støtte. Årets prosjekter har altså i gjennomsnitt 
større budsjetter enn tidligere. Dette kommer blant annet av at flere eksisterende prosjekter har blitt slått 
sammen til større enheter. 

Et anslag basert på medlemmenes vurdering av sitt arbeid, viser at Dignistøttede prosjekter gir minst 10 
millioner mennesker en bedre hverdag.ix 



14

Organisasjoner/kirkesamfunn som har mottatt støtte til 
bistandsarbeid gjennom Digni:

Organisasjon/kirkesamfunn Støtte Antall prosjekter

Misjonsalliansen 37 916 510 14
Det Norske Misjonsselskap 25 571 700 12
Norsk Luthersk Misjonssamband  22 563 000 14
Pinsebevegelsen/PYM 17 020 000 15
Normisjon 15 129 999 11
Frelsesarmeen   9 430 001 10
HimalPartner   7 425 000 11
Metodistkirken   6 834 060 4
Det Norske Misjonsforbund   4 503 000 6
Frikirkens Ytremisjon   3 426 510 2
Bibelselskapet    3 167 208 4
Wycliffe    3 082 500 2
Det Norske Baptistforbund    2 102 500 4
Ungdom i Oppdrag    2 092 500 2
De Frie Evangeliske Forsamlinger    2 083 000 1
Stefanusalliansen    1 929 000 2
KRIK    1 559 000 2
Areopagos    1 493 516 1
Kristen Muslimmisjon    1 069 000 1
Totalt 168 398 004 118

I 2015 gikk 40% av det totale forbruket i utlandet til menighetsbyggende arbeid, og 60% til bistand/diakoni. 
I 2014 var dette forholdet 36%-64%. Den totale summen til diakoni er den samme for 2015 som for 2014, 
så den utslagsgivende endringen er at det blitt brukt mer penger til menighetsbyggende arbeid. Det var en 
merkbar nedgang i forbruket til menighetsbyggende arbeid fra 2013 til 2014, men i 2015 nærmer man seg 
tidligere nivå igjen.

I det diakonale arbeidet er det brukt 204 millioner kroner i egne innsamlede midler. Dette gir en 
egenfinansieringsgrad på 55%, mot 54% i 2014. I 2012 og 2013 var prosentandelen lik årets.x 

Av den totale summen egne innsamlede midler brukt i utlandet gikk 254 millioner kroner til 
menighetsbyggende arbeid, mens 204 millioner kroner gikk til diakonalt arbeid. Dette vil si at en større del av 
gavene fra givere i Norge går til evangeliserende enn til diakonalt arbeid, til tross for at totalsummen 
inkludert offentlig støtte er større til det diakonale enn det evangeliserende arbeidet. 
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Forbruk i utlandet fordelt på penger brukt til diakoni og til 
menighetsbygging 2012-2015:

De medlemsorganisasjonene som bruker mest på menighetsbyggende arbeid er NLM og Pinsebevegelsen/
PYM med 50 millioner kroner hver. Dette er likt fjorårets rapportering. Bibelselskapet, Åpne Dører og Mis-
jonsalliansen er blant de som har bidratt til økningen i totalsummen.
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Organisasjoner/kirkesamfunn med størst beløp til menighetsbyggende arbeid:
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Organisasjoner/kirkesamfunn med størst beløp til diakoni/bistandsarbeid:

Som i fjor er det Misjonsalliansen som rapporterer størst beløp til diakonalt arbeid, og de viser en økning på 
14 millioner i forhold til 2014. Pinsebevegelsen/PYM og Frelsesarmeen har noe nedgang, mens Normisjon 
øker forbruket i utlandet.

   Pinsebevelgelsen/PYM   
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UTSENDINGER

Årets tall viser en vesentlig økning i antall langtidsutsendinger: 580 utsendinger, mot 542 i 2014. Dette 
bekrefter en trend med stigende tall de siste årene, etter nedgang og laveste måling på 511 utsendinger i 2010. 
Det er likevel et stykke igjen til nivåene for ti år siden: I 2005 var det for eksempel registrert 652 utsendinger. 

Andelen kvinner som er langtidsutsendinger har sunket jevnt siden 1980-tallet. I 2015 er kvinneandelen 55%, 
likt den rekordlave målingen i 2014. 

Utsendinger: kvinner, menn og total 2007-2015: 
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Utsendinger i de organisasjonene med flest utsendinger 2005-2015:

I flere år har vi sett en utvikling der de tradisjonelt største misjonsaktørene har rapportert færre 
langtidsutsendinger, mens det er mindre organisasjoner som står for økningen. Også i år bekreftes dette 
bildet med nedgang eller ingen endring blant de største, mens flere av de mindre organisasjonene har god 
rekruttering og vekst. 

Ungdom i Oppdrag og Norsk Luthersk Misjonssamband er unntak, med hhv. 12 og 22 flere utsendinger enn 
i 2014. NLM hadde en rekordlav rapportering i 2014, men har nå økt antall utsendinger betraktelig og er 
tilbake omtrent på nivå med 2013. UiO har holdt en stabil vekst siden 2008, og har nå gått forbi 
Pinsebevegelsen.

Det er også økning i antall utsendinger som ble sendt ut for første gang. I 2014 var antallet 70, mens i 2015 
rapporteres det om 97 førstegangsutsendinger. NLM, UiO og PYM/Pinsebevegelsen rekrutterte flest, med 
hhv. 23, 17 og 12 hver. Misjonsalliansen, HimalPartner og Tent er eksempler på organisasjoner som ikke 
rekrutterte like mange, men som likevel rekrutterte mange nye i forhold til eksisterende antall utsendinger. 

Dersom dette over tid er representativt for antall nyrekrutteringer, innebærer det en gjennomsnittlig 
tjenestetid for norske langtidsmisjonærer på omtrent 6 år. 
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12 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med flest langtidsutsendinger - endring 
siste 10 år:

Utsendinger med annen etnisk bakgrunn enn norsk, prosentandel 2012-2015:

Organisasjon/kirkesamfunn Utsendinger 2005 Utsendinger 2015 Endring (%)

Operasjon Mobilisering 6 19 217 %
Frelsesarmeen 8 19 138 %
Wycliffe 6 13 117 %
TENT 15 24 60 %
Frikirkens Ytremisjon 13 18 38 %
Ungdom i Oppdrag 89 99 11 %
Norsk Luthersk Misjonssamband 144 132 -8 %
Misjonsalliansen 27 23 -15 %
Pinsebevegelsen/PYM 128 101 -21 %
Normisjon 44 26 -41 %
Det Norske Misjonsselskap 92 53 -42 %
De Frie Evangeliske Forsamlinger 34 14 -59 %

I 2015 hadde 20% av langtidsutsendingene en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette er den høyeste
 andelen som er registrert noensinne.
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ARBEID I UTLANDET

Andel av respondentene som prioriterer ulike kategorier arbeid høyt eller svært høyt:

Rapporteringen angående medlemsorganisasjonenes arbeid i utlandet er ufullstending. Det er mange 
utsendinger som ikke er gjort rede for i de ulike kategoriene. Tallene som presenteres i dette avsnittet er 
andelene av det som er rapportert, og viser ikke nødvendigvis hele bildet av organisasjonenes arbeid i 
utlandet. 

Blant dem som rapporterer for utsendingenes oppgaver ser vi at: 

Som i 2014, arbeider et høyest antall utsendinger i muslimske majoritetskontekster, men prosentandelen er 
lavere enn tidligere. For 2015 er det rapportert om ca. 35% utsendinger i slike kontekster, mens det i 2014 var 
41%. Videre rapporteres det om 32% i kristne majoritetskontekster. Dette er en sterk økning fra tidligere år. 
Særlig Pinsebevegelsens mange arbeidere i Europa og Sør-Amerika gir utslag på denne andelen. 18% arbeider 
i buddhistiske majoritetskontekster.

Omtrent 46% av utsendingene har diakoni/bistandsarbeid som sin primære oppgave. 67% av 
medlemsorganisasjonene oppgir at de prioriterer dette arbeidet høyt eller svært høyt. Dette er den kategorien 
arbeid som totalt sett prioriteres høyest. 

Av de som arbeider med diakoni, arbeider 2/3 i rurale strøk, mens 1/3 arbeider i urbane strøk. Dette 
bekrefter inntrykket fra tidligere rapporter der vi på ulike måter har sett at det diakonale arbeidet har et 
tyngdepunkt i rurale områder. 

Omtrent 54% av utsendingene har evangelisering som sin primære oppgave. 

41% av utsendingene arbeider i kontekster med mindre enn 2% kristne. I 2014 var dette tallet 44%, 
og i 2013 45%. Det er også nedgang i hvor høyt organisasjonene melder at de prioriterer arbeid i slike 
kontekster. 

Kategori Prosentandel

Diakoni/bistand 67%
Arbeid blant unådde 46%
Etablert arbeid 44%
Støttetjenester 32%
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GEOGRAFI

Respondentene har arbeid over hele verden. Flest rapporterer om arbeid i Sørøst-Asia (62%) og Sentral-Asia 
(54%). Nord-Amerika og Oseania er så vidt dekket, med hhv. 1 og 3 respondenter som oppgir å ha arbeid i 
disse områdene. 

På spørsmål om hvilke områder man særlig vil satse på fremover er det igjen flest som rapporterer 
Sørøst-Asia, mens det er merkbart færre som vil satse i Sentral-Asia. 
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KORTTIDSUTSENDINGER

I 2015 sendte medlemsorganisasjonene ut 1271 korttidsutsendinger, dvs. personer som ble sendt ut for ett år 
eller mindre. 921 av disse reiste på kortere opphold/teamturer på tre måneder eller mindre. Nesten alle 
korttidsutsendingene var ulønnet. 

Tallene for 2015 bekrefter en trend med stadig økende antall korttidsutsendinger. Vi kan også anta at enda 
flere enn det registrerte antallet har reist på slike turer, etter som flere av medlemmene for eksempel ikke har 
en sentral oversikt over antall korttidsutsendinger som sendes ut gjennom deres institusjoner og/eller 
menigheter.

Totalt er det registrert 1851 utsendinger fra NORME og Dignis medlemsorganisasjoner i 2015.

Utsendinger fordelt på korttid og langtid, 2012-2015: 

i NORME har 42 medlemmer og Digni har 20. De fleste overlapper, men to organisasjoner, KRIK og Blå Kors, er kun medlemmer i Digni. 
ii I fjor rapporterte Frikirken kun tall fra ytremisjonsarbeidet, i år har de inkludert hele kirken. 
iii I 2014 var tilsvarende tall 15%. Endringen skyldes endringer i og mer nøyaktig rapportering.
iv Det er ulikheter i hvor store deler av virksomheten medlemmene rapporterer inn. Normisjon rapporterer kun gaveinntekter som kommer inn sentralt og i 3 
regioner, ikke det som gis i de øvrige regionene. Frikirken rapporterer kun det som gis til ytremisjonsarbeidet, ikke det som går til annet arbeid i menighetene. 
v DFEF rapporterte ikke inn gaveinntekter i 2014, men de er tatt høyde for i sammenligningen. 

  vi Ssb.no
vii Misjonsalliansens totale omsetning inkluderer mikrofinansselskapet Alliance Microfinance AS. 
viii Samtidig finansierer flere av medlemmene i Digni et betydelig eget diakonalt arbeid, uten støtte fra Digni.
ix En tredjedel av respondentene svarte på dette spørsmålet, og rapporterte 3 millioner direkte og 12 millioner indirekte berørte.
x I utregningen av egenfinansieringsgrad for diakonale midler, er ikke støtten fra Utenriksdepartementet inkludert (støtten utgjør 20,5 millioner kroner).
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