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Innledning
 
Vi kommer vel alle til å huske 2020 som et år utenom det vanlige. Om det ble 
mye uventet fritid eller absolutt ingen tid for seg selv, mye uro og usikkerhet eller 
plutselige etterlengtede gjennombrudd - koronaåret fikk store konsekvenser for oss 
alle, både privat og i arbeidslivet. Kirkesamfunnene og organisasjonene i NORME 
og Digni er ingen unntak. Årets rapport er den niende rapporten siden rappor-
terings- og statistikkarbeidet ble revidert i 2012. Det er nok ingen overraskelse at 
årets rapport er preget av de unike omstendighetene i 2020, og dermed skiller seg 
ut i rekken.

Samtidig er det, som vi også har sett tidligere år, overraskende stabile tilstander hos 
medlemmene. I et år som 2020, da alle hadde rikelige unnskyldninger til å tenke 
aller mest på seg selv, stilte grasrota opp enda en gang og fortsatte å bidra, gi til og 
be trofast for misjons- og bistandsarbeidet. Medlemsorganisasjonene forteller om 
nytenkning, kreativitet og evne til å justere mål og metoder. Likevel er det en sorg at 
vi gikk glipp av så mange planlagte møtepunkt med hverandre og nye venner både 
i Norge, og ikke minst globalt. Hvilke langsiktige konsekvenser pandemien skal få 
for form og strategi i misjonsarbeidet vil de neste årene vise.

I år markerer NORME 20-årsjubileum som organisasjon. Medlemmene i begge 
paraplyorganisasjonene har røtter mye lengre tilbake, og det samme gjelder tra-
disjonen for gjensidig samarbeid og felles engasjement. I årets rapport har vi lagt 
inn noen tabeller som tar et blikk litt lengre bakover i tid. Det gir et spennende 
overblikk over utviklingen som har vært, og kan gi innspill til hva vi skal jobbe for 
videre.   
 

God lesing!
 

Hans-Aage Gravaas, daglig leder NORME
Hjalmar Bø, generalsekretær Digni



Nøkkelinformasjon

Medlemmene som samfunnsaktører

• Medlemmene i NORME/Digni har totalt 250-300 000 medlemmer.
• De har 10 000 ansatte som utfører 7 500 årsverk. I tillegg har de en betydelig aktivitet som baserer seg på 

frivillig innsats.
• Medlemmene driver 1000 menigheter og 7000 foreninger/lokallag i Norge. De er ansvarlige for et omfat-

tende arbeid innen menighet og diakoni, og driver blant mye annet omfattende kurs- og opplæringsvirk-
somhet, rusinstitusjoner, skoler og migrantarbeid.

• I 2020 ble det samlet inn 1,8 milliarder kroner i gaver, og den totale omsetningen var over 6 milliarder 
kroner. 

Koronaåret 2020

• Totalbildet viser ikke bemerkelsesverdige endringer i økonomi og ansatte i 2020 sammenlignet med tidli-
gere år. Samtidig melder enkeltorganisasjoner om både opp- og nedgang, og samtlige har vært tvunget til å 
tenke nytt når det gjelder arbeidsformer og kommunikasjon med medlemmer og andre. 

• Det som i størst grad er påvirket av pandemien er arbeidet i utlandet. Det gjelder særlig utsendingenes 
situasjon og vilkår, og utformingen av strategi og virksomhet. Det er også et lavere enn normalt forbruk i 
utlandet. 

• I 2020 var det et rekordlavt antall utsendinger: 456 personer. Det var også bare 260 korttidsutsendinger, det 
vil si en femtedel av et normalår. 

 

Stabilitet og gode støttespillere

• Det er også mye som er uendret, selv i et år med global pandemi. Medlemsorganisasjonene har fremdeles 
arbeid i alle verdens regioner, og bruker 564 millioner kroner på evangeliserende og diakonalt arbeid i 
utlandet. 

• 107 prosjekter fikk tildelt til sammen 187 millioner kroner i støtte gjennom Digni. Medlemmene samler 
fremdeles inn hoveddelen av pengene brukt i utlandet selv, i år utgjorde Dignistøtten 33% av den totale 
summen. 

• De som er medlemmer, givere og støttespillere i organisasjonene og kirkesamfunnene er trofaste. Medlem-
stallet har bare sunket vesentlig i de organisasjonene som baserer seg i stor grad på å rekruttere medlemmer 
årlig, og som derfor er avhengige av kontakt og arrangementer for å samle folk. 
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Om rapporten
 

Statistikkrapporten samler informasjon om aktivitet, økonomi og ansatte blant medlemmene i NORME og 
Digni. Til årets rapport har 36 organisasjoner sendt inn sine tall for året 2020, per 31.12.2020. 
Fullstendig oversikt over medlemmene i NORME og Digni finnes på organisasjonenes nettsider.

Medlemmene står ansvarlig for eget arbeid og rapportering. Det kan være en viss grad av overlapp mellom 
organisasjonene. Når vi oppgir totale medlemstall tar vi høyde for at mange kan være medlemmer i flere or-
ganisasjoner samtidig, og vi gjør et kvalifisert anslag for å finne riktig antall enkeltpersoner. Medlemmene i 
NORME og Digni samarbeider også i større eller mindre grad med hverandre. For eksempel er det enkelte 
organisasjoner som sender sine utsendinger gjennom andre, og noen gir alle sine innsamlede midler videre 
til andre organisasjoner. Dette springer ut av de enkelte organisasjonenes strategi og oppdrag. Det store bildet 
viser fremdeles en stor gruppe støttespillere og et omfattende arbeid der mennesker nasjonalt og internasjonalt 
engasjerer seg for misjon og bistand, der de arbeider for å finne de mest hensiktsmessige metodene og samar-
beidsformene.

Kirkesamfunnene og organisasjonene som er medlemmer i NORME og Digni er en variert gruppe. De har ulik 
størrelse, arbeidsformer og fokus. Når vi skal tegne et helhetsbilde vil dette alltid gå noe utover presentasjonen 
av den enkeltes særpreg. Den beste kjennskapen til en enkelt organisasjon vil du alltid få ved å kontakte eller 
engasjere deg i denne direkte. Her får du en oversikt - og vi håper du ser at misjons- og diakoniengasjementet 
fra Norge er levende, stort og spennende.
 
 
Rapporten er utarbeidet av Ingebjørg Nandrup, høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole og ut-
sending for Norsk Luthersk Misjonssamband i Indonesia.

Takk til medlemsorganisasjonene som trofast rapporterer inn sine tall til statistikkarbeidet hvert år!
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Aktivitet i Norge
 

Medlemmer
Medlemsorganisasjonene i NORME og Digni har samlet 250-300 000 medlemmer. Dette viser til registrerte 
medlemmer, faste givere og støttespillere. Rutinene for telling og registrering av medlemmer varierer hos de 
enkelte organisasjonene/kirkesamfunnene, men summen bygger på deres egne anslag basert på både registre-
ringer og erfart engasjement og oppmøte.
Det samlede antallet medlemmer har vært stabilt i mange år. I årets rapport er tallet lavere enn trenden. I 2020 
melder noen om fortsatt stabile medlemstall, mens andre forteller om nedgang. Nedgangen er tydeligst hos de 
som har mange unge medlemmer. Pandemisituasjonen gjorde det vanskelig å samle barn og unge til leir og 
lagsmøter, og dermed var det færre som ble medlemmer dette året. Organisasjoner som hovedsakelig retter seg 
mot voksne og eldre har en mer stabil medlemsmasse, men forteller også om utfordringer med å trekke til seg 
nye, yngre medlemmer på grunn av at stadig mer kommunikasjon foregår digitalt og i sosiale medier. Dette var 
ikke nytt med pandemien, men utviklingen gikk enda raskere i 2020 enn tidligere. I år er det totalt omtrent 70 
000 medlemmer under 26 år, mot 80 000 tidligere år.

 

Antall medlemmer i organisasjoner/kirkesamfunn med 8 000 eller flere medlemmer:
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Ansatte
 
Medlemsorganisasjonene i NORME og Digni hadde rundt 10 000 ansatte i 2020. Dette viser et stabilt antall 
ansatte hos organisasjonene som helhet. 
De ansatte utførte 7500 årsverk. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75%. I praksis fordeles 
nok dette på et stort antall fulltidsstillinger kombinert med deltisstillinger av varierende størrelse. Det er vari-
asjoner mellom organisasjonene når det kommer til stillingsstørrelse. Noen har et gjennomsnitt på 50% eller 
lavere, mens andre nærmer seg 100%. 
Oversikten over ansatte og årsverk vil aldri reflektere all arbeidsinnsatsen som legges ned medlemsorganisasjo-
nene. Mange har støttespillere med en stor grad av frivillig engasjement, og funksjoner som normalt ville krevd 
mye arbeidstid dekkes av personer som bruker sin fritid og kompetanse uten å motta lønn. 
I likhet med de siste årene er 10% av årsverkene plassert ved hoved- og regionkontorer. Dette er stillinger som 
vi kan anta at i stor grad er knyttet til administrasjon og ledelse. Videre er rundt 30% ansatt innen diakoni, 10-
15% i menighetsarbeid og 30% ved undervisningssteder. 
Det er 108 årsverk i Norge som er direkte knyttet til arbeid i utlandet. Dette er omtrent likt tallet for 2019 (110 
årsverk). I 2019 merket vi en nedgang fra tidligere nivå på rundt 120 årsverk, og nå ser vi at det fremdeles er 
noe færre årsverk knyttet til disse funksjonene. Dette kan komme av mindre justeringer eller effektivisering 
gjennom digitalisering og å flytte flere arbeidsoppgaver fra Norge og ut til de enkelte landene. 
Det er 45 årsverk i arbeid rettet spesifikt mot migranter i Norge. I fjorårets rapport påpekte vi at både antallet 
årsverk i denne typen arbeid og antall medlemsorganisasjoner som oppgir at de driver migrantarbeid/asyl-
mottak har gått markant nedover de siste årene. Vi skrev at dette kan være en strategisk prioritering eller en 
naturlig nedgang etter at den store flyktningekrisen rundt 2015 har avtatt. I årets rapportering øker tallene noe 
igjen, særlig ved at et høyere antall organisasjoner oppgir en eller flere ansatte i migrantarbeid. I tillegg infor-
merer blant annet en organisasjon at de oppfordrer alle som er i forberedelse til arbeid i utlandet til å engasjere 
seg blant migranter/flyktninger i Norge i mellomtiden. 
Det er fremdeles noen få enkeltorganisasjoner som har de store gruppene ansatte i migrantarbeid, utover de 
2-3 største oppgir organisasjonene gjerne et årsverk eller mindre i denne typen arbeid. 

Antall ansatte i organisasjoner/kirkesamfunn med 20 eller flere ansatte:
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Menigheter og satsninger
 
Medlemmene driver nærmere 1000 menigheter og 7000 foreninger og lokallag. Tendensen de siste årene er at 
antall menigheter har økt noe hvert år, mens antall mindre fellesskap går ned. I år ser vi en økning også i min-
dre fellesskap. Dette forklares hovedsakelig ved at Søndagsskolen Norge med sine mange søndagsskolegrupper 
har blitt med i NORME og rapporteringen, i tillegg ser vi også økning i antall foreninger hos flere andre. 

I 2020 ble det plantet 10 nye menigheter og dannet over 100 nye foreninger eller lokallag. 

Medlemmene driver et variert arbeid i Norge, og omfanget av dette aner vi når vi ser på antall ansatte, innsam-
lede midler og total omsetning. Når det gjelder menighetsarbeid prioriteres motivasjon og innsamling høyt, 
det utføres også disippelgjøring, migrantarbeid, oppfølging av etablert arbeid, nysatsninger og innsats i møte 
med media. Innen diakoni er det mange av medlemmene som driver kurs og opplæring, samt arbeid blant el-
dre og flyktninger/migranter. Det drives 24 rusinstitusjoner og 5 sykehjem. Det drives også en rekke skoler på 
alle nivåer: 14 bibelskoler, 3 fagskoler, 4 høyskoler, 30 videregående skoler og nærmere 40 grunnskoler. Flere 
skoler eies og drives i samarbeid mellom flere av medlemsorganisasjonene i NORME/Digni. 

På nettsidene til Kristne Friskolers Forbund (kff.no) finnes oppdatert oversikt over de aller fleste kristne frisko-
ler i Norge, der det også oppgis eier(e). 



8

Koronaåret 2020
Ettersom koronapandemien påvirket alle samfunnsområder, og ikke minst kontakt på tvers av landegrenser, 
har vi i årets rapport også ønsket å kartlegge noe av effekten pandemien har hatt på NORME/Dignis medlem-
mer. 

Pandemiens påvirkning på utvalgte områder av medlemmenes virksomhet
Prosenttallet angir hvor mange medlemsorganisasjoner som har valgt det aktuelle svaralternativet. 
Prosentene som ikke er redegjort for er blanke svar/vet ikke.

 

Dette viser at det særlig er arbeidet i utlandet som er påvirket av pandemisituasjonen, og at både økonomi 
og rekruttering har blitt mindre preget. Når organisasjonene utdyper hvordan pandemien har påvirket deres 
virksomhet ser vi at enkelte har opplevd å få merkbart større gaveinntekter, mens andre har opplevd nedgang. 
Mange melder at de ba alle/mange av utsendingene reise til Norge våren 2020. Enkelte forteller at pandemien 
har ført til at flere har avbrutt sine utenlandsopphold tidligere enn planlagt, og at det generelt har blitt en større 
belastning på utsendingene på grunn av ekstra utfordringer knyttet til helse, sikkerhet, forutsigbarhet og mu-
ligheter for å reise til/fra Norge. 
Pandemien har tvunget mange til å tenke nytt og finne kreative løsninger. Medlemmene rapporterer om man-
ge nye verktøy og muligheter, som digitalisering av møter, konferanser, kurs, basar og gudstjenester. Mange 
har satset mer på sosiale medier, streaming og podcast. En del av denne endringen oppleves positiv, og flere vil 
videreføre deler av de digitale løsningene senere. 
Samtidig melder mange at de har tapt mye av den mellommenneskelige kontakten, både blant ansatte, med-
lemmer/støttespillere og med de man ikke kjenner fra før. Det har vært mye vanskeligere å komme i kontakt 
med nye personer som man kan invitere inn i kristne fellesskap, knytte nye vennskap og rekruttere flere støt-
tespillere. Organisasjoner som bygger mye av sin virksomhet på å skape og opprettholde kontakt med ulike 
grupper mennesker har i størst grad vært nødt til å endre arbeidsmetoder, og også se at de ikke får til å gjøre 
like mye som de skulle ønske. 



Økonomi
 

Innsamlede midler
I 2020 ble det samlet inn omtrent 1,8 milliarder kroner gaver til medlemmene i NORME/Digni. Dette er på 
nivå med foregående år, og dermed ser det ikke ut til at den uvanlige situasjonen i pandemiåret 2020 har på-
virket organisasjonenes inntekter nevneverdig. Det er naturligvis mindre endringer, både nedgang og økning, 
hos enkeltorganisasjoner. Samtidig er totalbildet at giverviljen totalt sett var uendret på tross av endringene i 
samfunnet. 

Rapporteringen for innsamlede midler vil aldri gjenspeile hele den reelle summen gitt i gaver til medlemsorga-
nisasjonene. Flere melder at gaver ikke alltid går gjennom sentralleddet, men for eksempel direkte fra givere til 
utsendinger til utlandet eller til institusjoner. Hos andre har hver region i Norge eller lokallag ansvar for egne 
innsamlinger, og dette registreres ikke samlet. Dermed kan vi alltid anta at den totale summen gaver gitt til 
kirkesamfunnene/organisasjonene vil være høyere enn det som oppgis i rapporten. Det som rapporteres er det 
som registreres sentralt i organisasjonen, og dette er en viktig del av organisasjonenes økonomi og drift. 

Organisasjoner/kirkesamfunn med over 100 millioner kroner i innsamlede midler:

Pinsebevegelsen
Frelsesarmeen
NLM
NMS
Frikirken 
Normisjon

Organisasjoner/kirkesamfunn med 40-100 millioner kroner i innsamlede midler:

Misjonsalliansen
Indremisjonsforbundet
Misjon Uten Grenser
Åpne Dører
Det Norske Bibelselskap

Organisasjoner/kirkesamfunn med 10-40 millioner kroner i innsamlede midler:

Den Norske Israelsmisjon
Metodistkirken
Blå Kors
Mission Aviation Fellowship
Evangelisk Orientmisjon
NKSS
Kristent Nettverk
Ungdom i Oppdrag

De øvrige organisasjonene rapporterer gavesummer under 10 millioner kroner. 
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Offentlige midler
Medlemmene mottok 3,1 milliarder kroner i offentlig støtte i 2020.

Organisasjoner/kirkesamfunn med over 100 millioner kroner i offentlige midler:

Blå Kors
NLM
Frelsesarmeen
Pinsebevegelsen

Organisasjoner/kirkesamfunn med 20-100 millioner kroner i offentlige midler:

Ungdom i Oppdrag
NMS
Frikirken 
Metodistkirken
Normisjon

De øvrige organisasjonene rapporterer offentlige midler under 10 millioner kroner.
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Total omsetning
Den totale omsetningen var 6,2 milliarder kroner. Dette er på nivå med 2019. Omsetningen i 2019 var lavere 
enn årene før, så nå ser rapporteringen ut til å ha stabilisert seg på et nytt nivå. Selv om omsetningen har blitt 
mindre er aktiviteten og antallet ansatte like stort, så dette dreier seg trolig om endret rapportering heller enn 
reelt stor nedgang i omsetning. 

Også når det gjelder omsetning kan vi anta at den faktiske omsetningen vil være større for flere av medlemsor-
ganisasjonene, ettersom de driver aktiviteter som ikke inngår i det sentrale regnskapet, for eksempel enkelte 
institusjoner eller andre områder i arbeidet. 

Organisasjoner/kirkesamfunn med over 1 milliard kroner i omsetning:

Frelsesarmeen
NLM
Blå Kors

Organisasjoner/kirkesamfunn med over 100 millioner kroner i omsetning:

Misjonsalliansen
Normisjon
NMS
Frikirken
Indremisjonsforbundet
Pinsebevegelsen

Organisasjoner/kirkesamfunn med 20-100 millioner kroner i omsetning:

Ungdom i Oppdrag
Det Norske Bibelselskap
Misjon Uten Grenser
Åpne Dører
Areopagos
Metodistkirken
Søndagsskolen Norge
NKSS
Den Norske Israelsmisjon

De øvrige organisasjonene rapporterer omsetning under 20 millioner kroner.
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Arbeid i utlandet
Utsendinger
Det rapporteres om 456 utsendinger i 2020. 263 av disse er kvinner, 193 er menn. 

Dette er det laveste antallet utsendinger som er registrert, og tallet er 24 utsendinger lavere enn i fjor. Rappor-
teringen er gjort på grunnlag av antall utsendinger per 31.12.2020, da koronapandemien fremdeles påvirket 
utenlandsarbeidet i stor grad. Siden tallet ikke er enda lavere er det nok rimelig å anta at en andel av disse ut-
sendingene ikke var stasjonert i utlandet i desember 2020, men at de fremdeles var tilknyttet organisasjonene 
som utsendinger og forventet å reise ut igjen når det ble mulig. Vi har ikke oversikt over antall utsendinger 
stasjonert i utlandet gjennom 2020.  

Antall utsendinger i organisasjoner/kirkesamfunn med 10 eller flere utsendinger

Ungdom i Oppdrag 115
NLM 91
Pinsebevegelsen 70
TENT 27
NMS 21
Wycliffe 15
Normisjon 14
Frikirken 13
Misjonsalliansen 12
Frelsesarmeen 12

8 av organisasjonene melder om førstegangsutsendinger, totalt 30 stk. Det er 12 lavere enn i 2019 og under 
halvparten av antallet i 2017. Dette er også det laveste tallet registrert siden spørsmålet ble inkludert i rappor-
teringen for 5 år siden. 

Utvikling i totalt antall utsendinger, 1997-2020:
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123, det vil si 27%, av utsendingene som er ansatt og utsendt fra Norge har en annen bakgrunn enn norsk. Her 
fortsetter trenden med en stadig økende andel utsendinger med en annen bakgrunn enn norsk, og antyder en 
større internasjonalisering av arbeidet og høyere grad av samarbeid på flere områder innen misjon.

Utvikling i prosentandel utsendinger med en annen bakgrunn enn norsk, 2012-2020:

I 2019 spurte vi for første gang etter antall nasjonalt ansatte, det vil ansatte som er ansatt i medlemsorganisasjo-
nene i utlandet. Dette spørsmålet ble inkludert for å synliggjøre at det er store deler av organisasjonenes arbeid 
i utlandet som drives av andre enn utsendingene, og at man har mange viktige medarbeidere lokalt. I 2019 ble 
det rapportert 263 nasjonale medarbeidere, i år 1735. Denne store økningen handler om bedre rapportering, 
og vi vil se de neste årene hvordan rapporteringen utvikler seg. 

I 2020 ble det sendt ut 266 korttidsutsendinger. Dette er dramatisk lavere enn tidligere år, da det har blitt sendt 
rundt 1400 korttidsutsendinger på teamturer eller lengre opphold på opp til et år. Dette henger naturligvis 
sammen med den globale pandemisituasjonen. Korttidsreiser var noe av det første organisasjonene ble nødt 
til å avlyse da pandemien vokste frem, og noe som har vært vanskelig å gjenoppta. Trolig vil det også i rappor-
teringen for 2021 vise seg at det er få korttidsutsendinger. 
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Økonomi i utlandet

Det rapporteres et forbruk på totalt 564 millioner kroner i utlandet. Dette er mindre enn i 2019 da det også ble 
brukt mindre penger i utlandet enn normalt. Dette kan trolig forklares med at koronapandemien har begrenset 
muligheten for å gjennomføre aktiviteter og å ha utsendinger til stede i utlandet. De neste årene vil vise om 
forbruket i utlandet øker til tidligere nivå igjen, eller om det vi ser er varige endringer. Pengene brukt i utlandet 
er fordelt på 244 millioner kroner til menighetsbyggende arbeid, og 320 millioner kroner til diakonalt arbeid. 

Penger brukt i utlandet, utvikling 2000-2020:

Midlene brukt i utlandet er delvis støtte fordelt gjennom Digni, en liten del er støtte fra Utenriksdepartemen-
tet til spesifikke prosjekter, og resten dekkes av organisasjonene/kirkesamfunnenes egne innsamlede midler. 
I 2020 ble det tildelt 187 millioner kroner i støtte gjennom Digni, som gikk til 107 prosjekter. 33% av midlene 
brukt i utlandet og 58% av midlene brukt til diakoni var støtte tildelt gjennom Digni. Dette vil si at organisa-
sjonene finansierer hoveddelen av utenlandsarbeidet selv - selv om andelen Dignistøtte er høyere enn tidligere 
år. Det er rimelig å anta at pandemisituasjonen påvirker også denne situasjonen, ved at det ikke har blitt mulig 
å gjennomføre et like omfattende arbeid som det man har søkt om prosjektstøtte til. 
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57% av midlene brukt i utlandet gikk til diakonalt arbeid, og 43% til menighetsbyggende arbeid. Dette speiler 
den typiske fordelingen vi har sett de siste årene med 55-60% av forbruket innen diakoni. 

Av den totale summen egne innsamlede midler brukt i utlandet gikk 244 millioner kroner (64%) til menig-
hetsbyggende arbeid, mens 129 millioner kroner (36%) gikk til diakonalt arbeid. Dette vil si at ⅔ av gavene fra 
givere i Norge går til evangeliserende arbeid, selv om totalsummen inkludert støtte er større til det diakonale 
enn det evangeliserende arbeidet. 

Organisasjoner/kirkesamfunn med et totalt forbruk i utlandet på minst 5 millioner kroner:

15



Forbruk til menighetsbyggende arbeid i utlandet:

Forbruk til diakonalt arbeid i utlandet:
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Bærekraftsmålene
193 land har gått sammen om å vedta 17 bærekraftsmål som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg på målene. Norads strategi 
frem mot 2030 fastslår at bærekraftsmålene er rammen for deres arbeid, og at arbeidet skal bidra til å oppnå 
målene. Dignis strategi frem mot 2030 fastslår også at Dignis arbeid skal ha dette siktemålet. På bakgrunn av 
dette har vi stilt noen nye spørsmål til årets rapport, som gjelder medlemsorganisasjonenes kjennskap og for-
hold til disse målene. 

Det var valgfritt å besvare denne delen ettersom den først og fremst er relevant for Digni-medlemmer. Av de 
33 som besvarte spørsmålene ser vi at:

• 36% mener at bærekraftsmålene har en stor grad av relevans for arbeidet, mens 18% mener de har liten 
grad av relevans. 

• 24% sier at bærekraftsmålene preger prioriteringer og strategi i stor grad. 15% rapporterer at prioriteringer 
og strategi er preget i liten eller ingen grad av målene. 

• 52% kjenner seg igjen i at bærekraftsmålenes hovedprinsipp - at ingen skal utelates - har stor betydning for 
arbeidet. 
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Geografi og kontekst
Av de utsendingene som er redegjort for er ⅔ plassert i urbane strøk, og ⅓ i rurale/landsbygd. Flere av med-
lemmene kommenterer at dette ikke er entydige tall: Det er gjerne utsendinger som bor i by som har ansvar for 
omfattende arbeid utenfor bystrøkene. 

40% av utsendingene arbeider i kontekster som har mindre enn 2% kristne. Omtrent ⅔ av utsendingene har 
evangelisering som hovedoppgave. Det betyr ikke at de ikke har noe som helst diakonalt engasjement i arbei-
det, men at evangelisering vurderes som den primære oppgaven. 

Prioriteringene er fordelt likt som trenden de siste årene: Nesten ⅔ av respondentene prioriterer arbeid blant 
unådde høyt eller svært høyt, og omtrent halvparten sier at de prioriterer diakoni og bistandsarbeid høyt eller 
svært høyt. 

Andel av medlemmene som prioriterer områdene høyt eller svært høyt:

Nybrott/unådde: 62%
Bistand/diakonalt arbeid: 54%
Etablert menighetsarbeid: 38%
Støttetjenester: 22%

Når det gjelder geografiske satsningsområder sier 21 av respondentene at de arbeider i Sørøst-Asia. 18 organi-
sasjoner/kirkesamfunn har arbeid i Øst-Afrika, og 17 i Vest-Afrika. Videre på lista over arbeidsområder finner 
vi Sør-Asia og Sentral-Asia, Midtøsten og Sør-Amerika, før resten av regionene i verden følger. Med andre ord: 
NORME/Dignis medlemmer har arbeid i alle deler av verden. 
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NORME og Digni
 
Denne rapporten samler informasjon om medlemsorganisasjonene i paraplyorganisasjonene NORME og Dig-
ni. Omtrent halvparten av respondentene er medlemmer i begge organisasjonene, mens resten er medlemmer 
i kun Digni eller NORME. 

I år har vi spurt om medlemmenes kjennskap til paraplyorganisasjonene. Dette gir ikke et nøyaktig bilde, men 
er et inntrykk av hva bredden av støttespillerne kjenner til om samarbeidet i norsk misjon på leder- og organi-
sasjonsnivå. Det er, som man kan forvente, slik at organisasjonene med få medlemmer - og tett kontakt mellom 
ledelsen og medlemmene - oppgir at flere kjenner til paraplyorganisasjonene enn det er i de store organisasjo-
nene med mange medlemmer med ulik form og grad av tilknytning. 

• 30% av respondentene anslår at de fleste eller alle i sin sammenheng kjenner til Digni, mens 38% sier at få 
eller ingen kjenner til organisasjonen. 

• 27% av respondentene anslår at de fleste eller alle kjenner til NORME, mens 32% sier at få eller ingen kjen-
ner til organisasjonen. 

19




