Medlemsstatistikk
Digni og NORME 2016

DIGNI
Blå Kors
Kristen Idrettskontakt (KRIK)
Kristen Muslimmisjon

FELLES MEDLEMMER
Areopagos
De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken)
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Frelsesarmeen
HimalPartner
Metodistkirkens Misjonsselskap
Misjonsalliansen
Misjonskirken Norge
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Pinsemisjonen
Stefanusalliansen
Ungdom i Oppdrag (UIO)
Wycliffe

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 norske kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner som driver med
langsiktig utviklingsarbeid i rundt 35 land. De forvalter årlig rundt 160 millioner kroner i offentlige
midler. Dignis medlemsorganisasjoner søker prosjektvis om disse midlene, og Digni har både en
rådgivende og bevilgende 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.
I perioden 2013 til 2016 ble 750 000 mennesker direkte berørt og 5,8 millioner mennesker indirekte
berørt av Digni-støttede prosjekter. 2 av 3 av de direkte berørte var kvinner. 77% av prosjektene nådde
målene sine eller overgikk disse. Dignis medlemsorganisasjoner hadde til sammen 15 millioner
mennesker i sine samarbeidskirker, noe som gir Dignis nettverk en stor mulighet til sosial og kulturell
påvirkning.
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NORME
AsiaLink
Bibelleseringen
Brave Heart
Compassion
Damaris
Den Norske Israelsmisjon
Det evangelisk-lutherske Kirkesamfunn (DELK)
Evangelisk Orientmisjon
Frontiers
Guds Menighet, Vegårshei
Indremisjonsforbundet (ImF)
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kristent Nettverk (KN)
Kristkirken, Bergen
Litteraturmisjonen
Lærernes Misjonsforbund (LMF)
Misjon Uten Grenser (MUG)
Mission Aviation Fellowship (MAF)
Navigatørene
NMS-U
Norges Kristne Student- og Skoleungdomslag (Laget)
Operasjon Mobilisering (OM)
Sykepleiernes Misjonsring (SMR)
Tent
Åpne Dører

NORME er en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. 17 av
disse er også medlemmer i Digni. NORME finansieres av medlemskontingenter, personlig medlemskap og gaver.
NORME ble stiftet i 2001 som en sammenslutning av Norsk Misjonsråd (NMR), Den Evangeliske
Allianse (DEA) og Lausanne Norge (LN).
NORME vil formidle en levende visjon for misjon og evangelisering, samt være et koordinerende
organ som på en samlende, inspirerende og effektiv måte bistår sine medlemmer i oppdraget med å
bringe budskapet om Jesus Kristus videre til folkegrupper både i Norge og internasjonalt. NORME
vil i særlig grad ha sin oppmerksomhet rettet mot unådde folkegrupper og være kanal for gjensidig
inspirasjon sør-nord og øst-vest. NORME vil være et samlende kontaktpunkt overfor tilsvarende
internasjonale bevegelser.
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INNLEDNING
Medlemsorganisasjonene i NORME og Digni forvalter hvert år store summer på vegne av givere og den
norske stat. I 2016 forvaltet de nærmere 1,5 milliard giverkroner og nærmere 3 milliarder kroner i
offentlige midler til arbeid i inn- og utland. Det er et stort ansvar som gir muligheter til å bety en
forskjell for enkeltmennesker og hele samfunn. Det handler om jobber, skoler, mat, kall, utfoldelse og frihet.
I medlemsstatistikken synliggjør vi hvordan dette ansvaret forvaltes. Som givere, ledere og medlemmer i det
norske samfunnet, får vi mulighet til å se hvordan midlene benyttes. Det er oppløftende å se at det er mange
positive, synlige resultater. Samtidig kan leserne oppleve et ønske om at det noen ganger ble tatt andre valg.
Denne rapporten skrives ikke for å danne et glansbilde av innsatsen, men for å beskrive hvordan situasjonen
ser ut nå. Da har du kunnskap om, og kan påvirke det som skjer videre.
Vi aner at det skapes mer enn det vi kan telle og måle. Arbeidet er omfattende og berører mennesker på
mange ulike plan. Noe vil vi kanskje ikke se resultatene av før om mange år, kanskje når en ny generasjon har
vokst opp, eller når det som i dag er pionerprosjekter har slått rot i et samfunn. Velkommen til et innblikk i
hvordan dine gaver og din innsats forvaltes i den store sammenhengen.
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SAMMENDRAG
Digni og NORMEs medlemsorganisasjoner representerer 300-350 000 medlemmer og
støttespillere fordelt på over 8000 menigheter/foreninger. I 2016 ble det plantet 120 nye
meningheter og foreninger.
Organisasjonene har 9200 ansatte. 4400 arbeider innen diakoni, 2200 ved undervisningssteder og
1500 i menighet.
Det er rapportert om 174 ansatte i migrantarbeid i Norge. 13 av medlemsorganisasjonene har
arbeid blant migranter.
Det ble samlet inn 1,5 milliarder kroner i gaver, og organisasjonene mottok 2,8 milliarder kroner i
offentlig støtte.
Forbruket i utlandet var 562 millioner kroner. 43% av midlene ble brukt til menighetsbyggende
arbeid. Denne andelen har økt fra 36% i 2014 og 40% i 2015.
I det diakonale arbeidet i utlandet er det brukt 179 millioner kroner i egne innsamlede midler.
Dette gir en egenfinansieringsgrad på 56%. Siden 2012 har denne vært stabil på 54-56%.
Årets tall viser en vesentlig nedgang i antall langtidsutsendinger: 529 utsendinger, mot 580 i 2015
og 542 i 2014. Dette bryter med trenden med stigende tall de siste årene. Flere organisasjoner har
en dreining mot arbeidsformer der de prioriterer økonomisk støtte til og utrustning av nasjonale
medarbeidere fremfor å sende utsendinger fra Norge. Dette påvirker antall utsendinger, men betyr
likevel ikke at aktivitetsnivået reduseres.
Det er også en nedgang i antall nyrekrutterte utsendinger. I 2015 var antallet 97 nyrekrutterte,
mens i 2016 rapporteres det om 64 førstegangsutsendinger.
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NORGE
Omfang og betydning
Digni og NORME har totalt 45 medlemsorganisasjoner1 som representerer 300-350 000 mennesker2 . Dette
er givere, medlemmer og andre som på ulike måter har tilknytning til organisasjonene. Enkelte
organisasjoner har medlemslister som gjør det enkelt å ha oversikt over medlemstall, mens andre må anslå
med utgangspunkt i givere og deltakere på arrangementer. Dette gjør det vanskelig å fastslå et nøyaktig
samlet medlemstall. Likevel er det mulig å se tendenser, og tallene i år bekrefter langtidsinntrykket av at
medlemsorganisasjonene representerer en stabil, stor medlemsmasse som totalt sett er en betydelig
samfunnsaktør.
Det er store variasjoner blant medlemsorganisasjonene. Enkelte har flere ti tusen medlemmer, andre har
noen hundre. Det samme spennet ser vi i antall ansatte, økonomi og de formene for arbeid som drives. I en
rapport som denne, vil det alltid være en spenning mellom ønsket om å finne fellesfaktorer og
sammenlignbare tall - og ønsket om å vise mangfoldet og å finne fremstillinger som yter hver organisasjons
særpreg rettferdighet. Vi ser at informasjonen som samles inn er stadig mer presis og at
sammenligningsgrunnlaget blir bedre. Dermed kan vi peke på både kontinuitet og endringer, basert på fakta.
I år har 35 organisasjoner/kirkesamfunn respondert på undersøkelsen. Dette er et lavere antall enn
foregående år, og dessverre er det enkelte større medlemsorganisasjoner som ikke har hatt mulighet til å
respondere. Dette påvirker tidvis statistikken, og blir kommentert der det er relevant.

Ansatte
Det er rapportert inn 9221 ansatte. I fjor var tilsvarende tall 8804. Det er små endringer i tallene hos de enkelte organisasjonene, med ett unntak: Frelsesarmeen øker fra 1364 til 1866 ansatte. Dette kommer av at de
har inkludert ansatte i Fretex i rapporteringen, noe de ikke har gjort i tidligere år. Med andre ord er det liten
endring i totalt antall ansatte. Dersom alle medlemsorganisasjonene hadde rapportert sine ansatte, kunne vi
kanskje sett en forsiktig økning.

NORME har 42 medlemmer og Digni har 20. De fleste overlapper, men tre organisasjoner (KRIK, Kristen Muslimmisjon og Blå Kors)
er kun medlemmer i Digni.
2
Det rapporteres inn et større antall medlemmer totalt, men tallet er justert med tanke på dobbelt medlemskap.
1
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Antall ansatte i organisasjoner/kirkesamfunn med over 50 ansatte:

En stor del av de ansatte fordeler seg på tre arenaer: 4400 ansatte innen diakonalt arbeid, 2200 ved
undervisningssteder og 1500 ansatte innen menighetsarbeid.
Når det gjelder andre arbeidsoppgaver, ser vi at 9% arbeider ved hoved- eller regionskontor. Dette er omtrent
på samme nivå som tidligere år.
Det er videre rapportert at 103,6 årsverk i Norge arbeider med oppgaver direkte knyttet til arbeid i utlandet.
Dette er 6,9 årsverk mindre enn i 2015, og kommer av mindre endringer fordelt på flere medlemsorganisasjoner.
I år ble det for første gang rapportert spesifikt på antall ansatte i migrantarbeid i Norge. Det ble rapportert
om 174 ansatte fordelt på 10 organisasjoner, der de fleste er ansatte i Frelsesarmeen (97 ansatte) og i KIA (55
ansatte). 13 organisasjoner har oppgitt at de har arbeid blant migranter, så vi kan anta at det er noen flere
ansatte eller deler av stillinger som er knyttet til denne typen arbeid.
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Økonomi
Respondentene samlet inn totalt 1 447 000 000 kroner i 2016. Dette er en nedgang på 9% sammenlignet med
totalsummen i 2015 som var på 1 591 000 000 kroner. Justerte tall, som tar hensyn til organisasjonene som
ikke har respondert, viser en nedgang på 1%. Prisveksten i Norge var på 3,6% fra 2015 til 2016, noe som
tilsier at nedgangen reelt sett er større enn tallene tilsier.
De 20 organisasjonene/kirkesamfunnene med høyest gaveinntekter i 2016
Beløp i kroner

Organisasjon/kirkesamfunn
Pinsemisjonen
Frelsesarmeen
Norsk Luthersk Misjonssamband
Det Norske Misjonsselskap
Misjonsalliansen
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Det Norske Bibelselskap
Den Norske Israelsmisjon
Stefanusalliansen
Metodistkirken
Mission Aviation Fellowship
Frikirken
Kristent Nettverk
Blå Kors
Ungdom i Oppdrag
HimalPartner
KRIK
Evangelisk Orientmisjon

Innsamlet 2015
455 000 000
273 598 559
212 000 000
122 617 119
63 094 717
47 670 000
45 000 000
42 443 618
20 200 000
28 006 393
20 803 001
17 855 121
13 782 458
12 439 674
2 527 304
15 712 184
9 672 395
6 289 969
4 950 000

Innsamlet 2016
455 000 000
285 798 191
195 028 875
111 051 576
67 051 338
47 500 000
45 000 000
33 996 064
25 000 000
22 277 272
20 414 467
14 458 239
13 482 972
11 865 600
9 513 000
9 201 600
7 100 000
6 591 210
6 000 000

Prosentvis
endring
+ 4,5%
- 8%
- 9%
+ 6%
- 0,4%
- 20%
+ 23,8%
- 20,5%
-1,9%
-19%
-2,2%
-4,6%
+276%
-41,4%
-26,6%
+4,8%
+21,2%

Endringene er fordelt på flere medlemsorganisasjoner. Blå Kors skiller seg ut med 276% økning.
Dette kommer av at de har justert rapporteringsrutinene slik at de inkluderer en større del av virksomheten.
Flere av de større organisasjonene viser nedgang på over 20%, og dette er hovedgrunnen til at totalsummen
er mindre enn i fjor. Dette kan dreie seg om normale variasjoner av ulike årsaker, eller tegn på en trend med
reell nedgang i gaveinntekter. Det blir viktig å følge med på utviklingen de neste årene.
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HimalPartner hadde særlig høye tall for både gaveinntekter, offentlig støtte og forbruk i 2015 på grunn av
nødhjelp i forbindelse med jordskjelv i Nepal. Nedgangen i 2016 viser stabilisering til et normalt nivå.
Ungdom i Oppdrag viser også en stor nedgang som forklares på grunn av særlig høye gaveinntekter i 2015 på
grunn av store investeringer, i tillegg til endrede rapporteringsrutiner.
De 20 organisasjoner/kirkesamfunn som mottok mest offentlige midler i 2016
Beløp i kroner
Organisasjon/kirkesamfunn
Blå Kors
Frelsesarmeen
Norsk Luthersk
Misjonssamband
Pinsemisjonen
Misjonsalliansen
Ungdom i Oppdrag
Det Norske Baptistsamfunn
Indremisjonsforbundet
Metodistkirken
Det Norske Misjonsselskap
Kristent Interkulturelt Arbeid
Normisjon
KRIK
Det Norske Bibelselskap
HimalPartner
Stefanusalliansen
Frikirken
NKSS
Wycliffe
Areopagos

Offentlig støtte
Offentlig støtte
Prosentvis
2015
2016
endring
71 133 151
890 623 664
+1152%
728 172 219
821 365 716
+12,8%
585 000 000
621 399 818
+6,2%
300 000 000
41 061 353
29 763 951
7 500 000
2 000 000
17 330 090
24 979 006
19 105 000
14 810 000
6 462 467
6 198 473
8 031 675
3 183 548
3 516 656
1 941 237
3 268 000
1 508 397

300 000 000
51 584 007
28 451 480
25 000 000
20 000 000
17 424 311
17 311 195
17 000 000
13 843 000
6 404 066
5 307 290
4 200 000
3 783 725
3 571 995
3 500 000
2 913 000
2 039 124

+25,6%
-4,4%
+233%
+900%
+0,5%
-30,7%
-11%
-6,5%
-1%
-14,4%
-47,7%
+18,9%
+1,6%
+81%
-10,9%
+35%

I 2016 mottok medlemmene offentlige midler på totalt 2 858 000 000 kroner. Dette er hovedsakelig midler til
drift av skoler, barnehager og andre institusjoner. Summen av offentlige midler inkluderer også
tjenesteleveranser til det offentlige vunnet på anbud. Dette kan gjelde drift av asylmottak, rusinstitusjoner,
barnevernstjenester og mer.
Den offentlige støtten er vesentlig høyere enn i 2015, da tilsvarende tall var 1 892 000 000. Dette viser en
økning på nærmere en milliard kroner. Hovedårsaken til denne veksten er at Blå Kors har økt sin
rapportering med 819 millioner kroner. Dette skyldes endring i rapporteringsrutinene, og det er derfor
usikkert om tallene viser en reell vekst. Frelsesarmeen rapporterer 93 millioner kroner økning. Dette
forklares også med ulik rapportering og ordinære variasjoner i aktivitetsnivå. Det Norske Baptistsamfunn
rapporterer også en forholdsmessig stor økning. Dette skyldes at de rapporterer på en større del av
virksomheten enn tidligere.
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De 20 organisasjonene/kirkesamfunnene med størst total omsetning i 2016
Beløp i kroner3

Den totale omsetningen i 2016 var 6 921 000 000 kroner. Sammenlignet med 2015 er det en økning på ca.
20%. Også her forklares økningen ved endringer i rapporteringen til Blå Kors og Frelsesarmeen. Ellers er det
normale variasjoner i de fleste medlemsorganisasjonene.
Offentlige midler utgjorde 41% av den totale omsetningen. I 2014 og 2015 har tilsvarende tall vært 34%.
Endringen kommer av den store økningen i offentlige midler i Blå Kors og Frelsesarmeen. Dersom vi ser bort
fra det disse to organisasjonene har rapportert, blir andelen offentlige midler lik tidligere år.

3
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Misjonsalliansens totale omsetning inkluderer mikrofinansselskapet Alliance Microfinance AS.

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 og
kirkesamfunnene i dag representerer betydelige aktører innen mange samfunnssektorer.
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Digni og NORMEs medlemmer driver blant annet disse institusjonene.

De fleste skoler drevet av medlemsorganisasjonene er medlemmer i Kristne Friskolers Forbund (KFF).
Oversikt over KFF-skoler er tilgjengelig på organisasjonens hjemmeside: www.kff.no
Utover institusjonsdriften og fellesskapene som er nevnt tidligere, driver medlemmene mye variert arbeid.
Mange oppgir at de vektlegger motivasjons- og innsamlingsarbeid, samt menighet/disippelgjøring/
gruppesamlinger og migrantarbeid. Mange driver kurs- og opplæringsvirksomhet. Noen er rene bønne- og
informasjonsbevegelser. Til sammen utgjør dette en gruppe med betydelig påvirkning og aktivitet både i
lokalsamfunn, på regionalt nivå og nasjonalt plan.
Medlemsorganisasjonene driver 1791 menigheter og 6585 mindre lokallag og foreninger. Sammenlignet med
justerte tall for 2015 viser dette en nedgang på omtrent 100 menigheter, men en tilsvarende økning i antall
foreninger. Dersom vi tar høyde for ulike forståelser av kategoriene, kan vi fastslå at situasjonen i 2016 totalt
sett er ganske lik den i 2015.
I 2016 ble det plantet 25 nye menigheter og 95 nye foreninger eller lokallag. Dette viser en liten vekst
sammenlignet med 2015, da det ble startet 111 nye grupper.4

4

I fjorårets statistikk ble det ikke skilt mellom menigheter og lokallag på dette punktet.
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UTLAND
Økonomi
Medlemsorganisasjonene rapporterer et forbruk i utlandet på 562 millioner kroner. Dette er 64 millioner
kroner mindre enn i 2015. Dette kommer trolig av at flere større medlemsorganisasjoner ikke har
rapportert inn tall for 2016. Dersom vi tar høyde for manglende rapportering, ser vi at et stabilt forbruk i
utlandet videreføres.
Organisasjonene/kirkesamfunnene med størst forbruk i utlandet
Beløp i kroner
Organisasjon/kirkesamfunn
Norsk Luthersk Misjonssamband
Misjonsalliansen
Pinsemisjonen
Normisjon
Det Norske Misjonsselskap
Det Norske Bibelselskap
Frelsesarmeen
Stefanusalliansen
Frikirken
Metodistkirken
Den Norske Israelsmisjon
Mission Aviation Fellowship
Wycliffe
Evangelisk Orientmisjon
HimalPartner
Kristent Nettverk

5

12

2015

2016 Prosentvis
endring

90 000 000
93 080 750
100 000 000
49 500 000
50 628 658
33 916 932
25 425 176
13 675 254
14 751 100

122 712 572
106 137 926
100 000 000
46 000 000
41 471 951
25 712 578
20 917 248
14 600 000
12 724 192

10 284 650
6 800 000
7 304 023
3 498 000
3 200 000
12 326 950
4 820 000

9 170 634
7 980 000
6 676 000
6 020 424
5 000 000
4 743 000
4 642 680

Summen rapportert i 2015 var sannsynligvis for lav, derfor er økningen i realiteten mindre enn det som angis.

+36%
+14%
-7%
-18%
-24%
-18%
+7%
-14%
-11%
+17%
-9% 5
+72%
+56%
-62%
-4%

Utvikling fra 2000 - totalt forbruk i utlandet
Beløp i millioner kroner

Forbruk i utlandet fordelt på egne og offentlige midler 2012-2016
Beløp i millioner kroner
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I 2016 fordelte Digni nærmere 149 millioner kroner i offentlige midler til sine medlemmer.
Organisasjonene som mottar støtte til langsiktig utviklingsarbeid gjennom Digni, må som hovedregel dekke
en egenandel på 10%, mens Digni bidrar med 90% gjennom fordeling av midler fra Norad. All støtte
gjennom Digni er offentlige midler. Samtidig finansierer flere av medlemmene i Digni et betydelig diakonalt
arbeid, uten støtte fra Digni. Midlene fordelt gjennom Digni utgjør 26% av det totale forbruket i utlandet.
I tillegg til disse midlene mottok organisasjonene 20,5 millioner fra andre offentlige instanser. Dette
inkluderer blant annet 14 millioner kroner til Misjonsalliansen direkte fra Utenriksdepartementet i
forbindelse med et prosjekt i Sør-Amerika. Både i 2015 og 2016 utgjorde offentlige midler 30% av forbruket i
utlandet.
Organisasjonene/kirkesamfunnene som har mottatt støtte til bistandsarbeid gjennom Digni
Beløp i kroner
Organisasjon/kirkesamfunn
Misjonsalliansen
Norsk Luthersk Misjonssamband
Det Norske Misjonsselskap
Pinsemisjonen
Normisjon
Frelsesarmeen
Metodistkirken
Misjonskirken Norge
HimalPartner
Frikirken
Bibelselskapet
Wycliffe
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Det Norske Baptistforbund
Stefanusalliansen
Ungdom i Oppdrag
Areopagos
Blå Kors
Kristen Muslimmisjon
KRIK
Totalt

Støtte

Antall prosjekter

36 944 904
23 042 397
16 757 282
15 305 599
13 898 405
7 859 114
6 524 125
4 359 961
4 193 125
3 329 881
2 853 414
2 822 188
1 957 081
1 831 087
1 768 535
1 658 190
1 462 296
1 259 367
776 407
640 189
149 243 547

13
12
12
13
11
7
4
5
6
2
4
3
1
3
2
2
1
2
1
2
106

18 av respondentene er medlemmer i Digni. Digni fordelte i 2016 støtte til 106 prosjekter i 39 land med
arbeid innen utdanning, miljø, likestilling, helse, produktiv sektor, urfolk, menneskerettigheter, styrking av
sivilt samfunn og fredsarbeid.
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I perioden 2013-2016 ble 750 000 mennesker direkte berørt og 5,8 millioner indirekte berørt av Digni-støttede prosjekter.
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Forbruk i utlandet fordelt på midler brukt til diakoni og til menighetsbygging 2012-2016
Beløp i millioner kroner

586

626

626
584

562

I 2016 gikk 43% av det totale forbruket i utlandet til menighetsbyggende arbeid og 57% til bistand/diakoni. I
2015 var dette forholdet 40%-60%. Dette viser at forholdet mellom forbruket til menighetsbyggende arbeid er
i ferd med å øke igjen etter en merkbar nedgang i 2014 da forholdet var 36%-64%.
I det diakonale arbeidet er det brukt 179 millioner kroner i egne innsamlede midler. Dette gir en
egenfinansieringsgrad på 56%. Siden 2012 har graden vært jevn på 54-56%.
Av den totale summen egne innsamlede midler brukt i utlandet, gikk 213 millioner kroner (54%) til
menighetsbyggende arbeid, mens 179 millioner kroner (46%) gikk til diakonalt arbeid. Dette vil si at en
større del av gavene fra givere i Norge går til evangeliserende enn til diakonalt arbeid, selv om totalsummen
inkludert støtte er større til det diakonale enn det evangeliserende arbeidet.
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Organisasjonene/kirkesamfunnene med størst beløp til menighetsbyggende arbeid
Beløp oppgitt i kroner

84 690 714
50 000 000
21 198 055
19 500 000
14 997 918
9 500 000
8 796 047
7 100 000
5 500 000
3 746 988
2 905 424
2 300 000
2 299 947
2 062 780
2 000 000
1 900 000
834 000
800 000
501 313
387 000
0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

Norsk Luthersk Misjonssamband og Pinsemisjonen er de medlemsorganisasjonene som bruker mest på
menighetsbyggende arbeid med henholdsvis 85 og 50 millioner kroner. Utover dette er det kun små
endringer hos enkeltorganisasjonene.
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Organisasjonene/kirkesamfunnene med høyest beløp til diakoni/bistandsarbeid
Beløp i kroner

Misjonsalliansen rapporterer høyest beløp til diakonalt arbeid. De toppet også denne statistikken i 2015.
Dessuten har de en økning på 13 millioner kroner sammenlignet med 2015. Det Norske Misjonsselskap har
en nedgang på 10 millioner kroner.
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Utsendinger
Antall utsendinger: kvinner, menn og total 2007-2016

Årets tall viser en vesentlig nedgang i antall langtidsutsendinger: 529 utsendinger, mot 580 i 2014 og 542
i 2014. Dette bryter med trenden med stigende tall de siste årene, etter nedgang og laveste måling på 511
utsendinger i 2010. Noe av nedgangen kommer av manglende svar fra enkelte medlemsorganisasjoner, men
dette forklarer ikke alt. Svært mange melder om nedgang på 1-5 utsendinger. Kun to organisasjoner øker, det
er Den Norske Israelsmisjon og Tent.
Flere organisasjoner har en dreining mot arbeidsformer der de prioriterer økonomisk støtte til og utrustning
av nasjonale medarbeidere fremfor å sende utsendinger fra Norge. Dette vil påvirke antallet utsendinger,
men betyr likevel ikke at aktivitetsnivået reduseres.
Andelen langtidsutsendinger som er kvinner har sunket jevnt siden 1980-tallet. I 2016 er kvinneandelen 56%
mot 55% i 2014 og 2015.
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Antall utsendinger i de organisasjonene med flest utsendinger 2005-2016

Det er nedgang i antall utsendinger som ble sendt ut for første gang. I 2015 var antallet 97, mens i 2016
rapporteres det om 64 førstegangsutsendinger. Norsk Luthersk Misjonssamband, Ungdom i Oppdrag og
Pinsemisjonen rekrutterte flest, med henholdsvis 26, 13 og 10 utsendinger. I 2016 var det totalt 9
organisasjoner som rapporterte en eller flere nyrekrutterte utsendinger. I 2015 var rekrutteringen fordelt på
16 organisasjoner.
Dersom dette er representativt for antall nyrekrutteringer over tid, innebærer det en gjennomsnittlig
tjenestetid for norske langtidsmisjonærer på omtrent 8 år.
10 medlemsorganisasjoner/kirkesamfunn med flest langtidsutsendinger ‒ langsiktig endring
Oppgitt i antall utsendinger
Organisasjon/kirkesamfunn
Frelsesarmeen
TENT
Wycliffe
Frikirken
Ungdom i Oppdrag
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsemisjonen
Normisjon
Misjonsalliansen
Det Norske Misjonsselskap
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Utsendinger Utsendinger
2005
2016
8
18
15
28
6
10
13
16
89
96
144
130
128
96
44
23
27
20
92
49

Endring
+125%
+87%
+67%
+23%
+8%
-10%
-25%
-25%
-26%
-47%

Utsendinger med annen etnisk bakgrunn enn norsk fra 2012 til 2016
Tall i prosent

21% av langtidsutsendingene i 2016 hadde en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er den høyeste
andelen registrert siden det ble en del av rapporteringen i 2012.
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Fordeling av arbeidsinnsats
Rapporteringen av 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:
Omtrent 59% av utsendingene har evangelisering som sin primære oppgave. Denne andelen har
økt fra 54% i 2015.
42% av utsendingene arbeider i kontekster med mindre enn 2% kristne. Dette tallet var 41% i 2015
og 44% i 2014. Dette viser en jevn satsning. Samtidig rapporterer en større andel enn i 2015 at de
vil satse på arbeid blant unådde. Kanskje gir dette endringer i utsendingenes arbeidsoppgaver de
kommende årene.
For 2016 rapporteres det at 42% av utsendingene arbeider i kristne majoritetskontekster, og for
første gang er dette konteksten med flest utsendinger. Særlig Pinsemisjonen sine mange arbeidere i
Europa og Sør-Amerika gir utslag på denne andelen. 21% arbeider i muslimske
majoritetskontekster, dette er en sterk nedgang fra tidligere år. I fjor var tilsvarende andel 35%,
men denne nedgangen kan komme av at det er ulike organisasjoner som har kategorisert sine
utsendinger. 16% arbeider i buddhistiske majoritetskontekster.
Andel av respondentene som prioriterer høyt eller svært høyt ulike kategorier arbeid
Kategori
Diakoni/bistand
Arbeid blant unådde
Etablert arbeid
Støttetjenester 7

Prosentandel
77%
70%
46%
46%

Diakoni/bistand er den kategorien arbeid som totalt sett prioriteres høyest av medlemsorganisasjonene.
Omtrent 41% av utsendingene har dette som primæroppgave og 77% av medlemsorganisasjonene oppgir at
de prioriterer diakoni/bistand høyt eller svært høyt.
Av de som arbeider med diakoni, arbeider flere i rurale enn i urbane strøk. Dette bekrefter inntrykket fra
tidligere rapporter, der det på ulike måter kommer frem at det diakonale arbeidet har et tyngdepunkt i rurale
områder. Til sammenligning er det flere som arbeider med evangelisering i urbane enn i rurale strøk.

7
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Støttetjenester er skoledrift, administrasjon og lignende.

Geografi
Respondentene har arbeid over hele verden. Flest rapporterer om arbeid i Sørøst-Asia og Vest-Afrika.
Tidligere har mange rapportert om arbeid i Sentral-Asia, men i år er det merkbart færre i det området.
På spørsmål om hvilke områder man særlig vil satse på fremover, er det Midtøsten og Vest-Afrika som særlig
prioriteres. Dette vil ikke si at det ikke skal drives arbeid i landene utenfor satsningsområdene, men at
organisasjonene vil ha et særlig fokus på disse områdene.
Organisasjonenes arbeid fordelt på geografiske områder
Tall i prosent
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Kortidsutsendinger
Antall utsendinger fordelt på korttid og langtid, 2012-2016

1851

1781

1667
1414

1336

I 2016 sendte medlemsorganisasjonene ut 1252 korttidsutsendinger, dvs. personer som ble sendt ut for ett år
eller mindre. 891 av disse reiste på kortere opphold eller teamturer på 3 måneder eller mindre. Nesten alle
korttidsutsendingene var ulønnet.
Tallene for 2016 viderefører en trend med høyt antall korttidsutsendinger. Vi kan også anta at enda flere enn
det registrerte antallet har reist på slike turer, etter som flere av medlemmene ikke har en sentral oversikt over
antall korttidsutsendinger som sendes ut gjennom deres institusjoner og/eller menigheter.
Korttidsutsendingene har varierte oppgaver. Mange av sendeorganisasjonene melder at korttidsutsendingene
utfører praktiske oppgaver, tilegner seg erfaring med misjonsarbeid, driver relasjonsarbeid med lokale kristne
og har bønnetjeneste/evangeliserer. Enkelte sender korttidsutsendinger som bidrar med faglig ekspertise og/
eller driver oppfølging av langtidsutsendinger.
Totalt er det registrert 1781 utsendinger fra NORME og Dignis medlemsorganisasjoner i 2016.
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