
Medlemsstatistikken 2019: Nøkkeltall 

Introduksjon 
Det er alltid imponerende å se hvor store aktører medlemmene i NORME og Digni er. Hver for seg 

har de varierende struktur og størrelse, men totalt utgjør de en betydelig samfunnsaktør og påvirker 

som betyr en forskjell både i Norge og i utlandet.  

Dette er den årlige medlemsstatistikken, der medlemmene selv rapporterer om økonomi, ansatte i 

Norge og utlandet, satsningsområder og aktivitet. I år har 31 kirkesamfunn/organisasjoner 

respondert. Ettersom vi mangler rapportering fra enkelte medlemmer, i tillegg til at variasjonene 

mellom medlemmene gjør at det alltid vil være vanskelig å danne kategorier som fanger hele bildet 

av hver enkelt, vil det alltid være en del usikkerhet knyttet til en rapport som denne. Vi som står bak 

rapporten er takknemlige for innsatsen medlemmene gjør for å gi et så riktig bilde som mulig – og 

håper at fremstillingen kan vise noen trekk, sammenhenger og størrelser som kan gi retning og 

motivasjon for videre arbeid.i 

Vi vet blant annet at frivilligheten er veldig stor i medlemsmassen i NORME og Digni. Dette viser ikke 

igjen i antall årsverk eller omsetningstall, men er en uvurderlig ressurs for alle 

medlemsorganisasjonene og i mange typer arbeid. Kunne vi målt timer frivillig innsats, eller penger 

spart på grunn av de som stiller opp uke etter uke, år etter år, ville de allerede store tallene blitt 

veldig mye større.  

 

Nøkkeltall 2019  

Medlemmer og ansatte: 

Organisasjonene og kirkesamfunnene i NORME og Digni har totalt minst 300 000 medlemmer. Av 

disse medlemmene er omtrent 80 000 medlemmer under 26 år. De har 10 000 ansatte, som i 2019 

utførte 7400 årsverk.  

 Systemene for registrering av medlemmer varierer avhengig av kirkesamfunnene og 

organisasjonenes strukturer, så tallet bygger på størrelser som antall faste givere, støttespillere og 

registrerte medlemmer. Det høye antallet medlemmer, sammen med antall ansatte og 

økonomirapporteringen, synliggjør hvor store aktører NORME og Digni representerer, og hvor store 

ressurser som forvaltes gjennom både ansettelsesforhold og frivillig innsats.  

 

Økonomi: 

I 2019 ble det samlet inn 1,8 milliarder kroner. Dette tallet reflekterer gaver som har blitt samlet inn 

gjennom medlemsorganisasjonenes sentralledd, og vi vet at summen for innsamlede midler reelt er 

mye høyere. Det samles inn vesentlige summer direkte til menigheter, institusjoner og prosjekter i 

tillegg til det som administreres av sentralleddene. Summen for innsamlede midler som rapporteres 

til NORME og Digni har vært stabil over mange år, og viser at medlemsorganisasjonene har en stabil 

og forutsigbar økonomi, og mange trofaste støttespillere.  

Medlemmene mottok 2,2 milliarder kroner i offentlig støtte, og hadde en total omsetning på 6 

milliarder kroner. Omsetningen er satt sammen av offentlig støtte, innsamlede midler og øvrige 



midler knyttet til aktivitetene organisasjonene driver. Årets omsetningstall er en del lavere enn 

fjoråret, og kommer hovedsakelig av nedgang hos enkelte av de større medlemsorganisasjonene. 

Det ble brukt 575 millioner kroner i utlandet, av dette ble 229 millioner kroner (40%) brukt til 

menighetsbyggende arbeid, og 346 millioner kroner (60%) til diakonalt arbeid. Vi ser også noe 

nedgang i summen brukt i utlandet, sammenlignet med foregående år.  

 

Økonomisk selvstendighet:  

I 2019 ble det tildelt 175 millioner kroner i støtte til medlemsorganisasjonene gjennom Digni, som 

gikk til 105 prosjekter. 30% av midlene brukt i utlandet og 50% av midlene brukt til diakoni var støtte 

tildelt gjennom Digni. Dette er en noe høyere andel Dignistøtte til diakoni enn vi har sett de siste 

årene, men organisasjonene finansierer fremdeles hoveddelen av utenlandsarbeidet selv.  

Av den totale summen egne innsamlede midler brukt i utlandet, gikk 229 millioner kroner (57%) til 

menighetsbyggende arbeid, mens 171 millioner kroner (43%) gikk til diakonalt arbeid. Dette vil si at 

en betydelig større andel av gavene fra givere i Norge går til evangeliserende enn diakonalt arbeid, 

selv om totalsummen inkludert støtte er større til det diakonale enn det evangeliserende arbeidet.  

 

Utsendinger: 

Det er rapportert inn 440 utsendinger i 2019. 255 av disse er kvinner, 184 er menn. På grunn av noe 

manglende rapportering vil det reelle tallet være høyere: antakelig rundt 480 utsendinger. Antall 

utsendinger viser nedgang på 20-30 utsendinger sammenlignet med 2018, og vi så en tilsvarende 

nedgang året før. Denne tendensen kan forklares med flere faktorer som økonomi, sikkerhet, 

rekruttering og strategi.  

Sammenlignet med de siste 10 årene bekrefter årets antall utsendinger at det er en nedgang i antall 

utsendinger. Dette har skjedd jevnt og trutt over de siste 15-20 årene. Dette kan henge sammen med 

både organisasjonenes prioriteringer og utsendingenes, og potensielle utsendingers, ønsker og 

behov for tjenesten. Vi ser også at de tradisjonelt største misjonsaktørene rapporterer færre 

langtidsutsendinger, mens mindre organisasjoner øker. Dette viser en demokratisering og et større 

mangfold i norsk misjonsinnsats. 

Det ble sendt ut 1375 korttidsutsendinger. Dette vil si at det ble registrert totalt 1815 utsendinger fra 

NORME og Dignis medlemsorganisasjoner i 2019. 

 

Arbeid i utlandet:  

I likhet med rapporteringen i mange år oppgir medlemmene at bistand/diakoni og nybrottsarbeid 

prioriteres høyest i arbeidet i utlandet, mens etablert arbeid og støttetjenester prioriteres lavere av 

de fleste.  

Det er flest organisasjoner som har arbeid i Sørøst-Asia og Vest-Afrika. Det er god spredning i 

innsatsen, og det finnes representanter NORME eller Digni i alle verdens regioner.  

 

 



 

 
 


