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Undersøgelse af 54 folkekirkelige organisationer – 2006-tal
December 2008

Undersøgelsen er gennemført via indsendelse af data fra 54 folkekirkelige organisationer i vinteren 2007-2008. Tallene 
er valideret ved sammenligning med organisationernes årsregnskaber mm. i perioden marts-september 2008.
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Kommentar:

En række organisationer angiver mere end ét arbejdsområde. 

Skatteudvalget 2009-10
SAU alm. del Bilag 96
Offentligt
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Kommentar:

De 54 folkekirkelige organisationer har tilsammen et medlemsgrundlag på over 200.000. Samtidig 
er der et antal af organisationerne, der ikke opererer med medlemmer. Det gælder f.eks. Indre 
Mission og Kirkefondet.  Enkelte organisationer opererer med kollektivt medlemskab. De 
ovennævnte tal angiver udelukkende individuelle medlemmer. 

Selvom der også i de folkekirkelige organisationer er en svagt faldende tendens i medlemstallet, 
må det konstateres, at organisationerne fortsat har en solid medlemsbasis
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236.577

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006

Antal bidragsydere 



Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg
C/O KIRKEFONDET • PETER BANGS VEJ 1F  2000 FREDERIKSBERG • TLF. 33 73 00 33 • E-MAIL: FKOF@DMR.ORG • GIRO 647 3598

3

Kommentar:
Tallet dækker antallet af individuelle økonomiske bidragydere i 2006, uanset om disse er 
medlemmer af organisationen eller ej. Der er altså tale om næsten en kvart million bidragydere. Vi 
har ikke sammenlignelige tal med tidligere. Tallene her er udregnet på grundlag af 
organisationernes indberetningerne i forbindelse med Tips/Lotto.

Antal modtagere af organisationens blade
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Kommentar:
FKOF har tidligere offentliggjort dette tal i forbindelse med FKOF’s årsmøde i marts 2008. I forhold 
til 1996 er der tale om et fald i antallet af blade på 24,9 %. I 1996 udsendtes der 464.777 blade. En 
del af forklaringen er overgang til andre kommunikationsmidler, e-mails og elektroniske nyheds-
breve; men en væsentlig del af forklaringen er bortfaldet af portostøtten til organisationernes blade 
og de generelle betydelige stigninger i bladportoen.  

Det indebærer en væsentlig forringelse af vilkårene for organisationernes folkelige forankring. De 
folkekirkelige organisationers bagland har i mange tilfælde en alder, hvor brugen af de elektroniske 
medier ikke er udbredt.
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Aktivisme (Antal lokale, frivillige, ansatte)
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Kommentar:
I forhold til den tilsvarende undersøgelse i 1996 er der tale om en vækst i det angivne antal frivillige
fra 49. 530 til 74.055, altså en vækst på ca. 50 %. Det er en ganske markant vækst, der vidner om 
en betydelig opbakning bag det frivillige folkekirkelige organisationsarbejde.

Samtidig er det reelle tal i dag lige som i 1996 betydelig større. Indre Mission har ingen central 
optælling af frivillige i forbindelse med missionskredse, missionshuse og bibelcamping; men da IM 
har mere end 400 lokale kredse, skal der til ovennævnte tal formentlig lægges flere tusinde 
yderligere frivillige.  Det angivne tal er således en meget forsigtig angivelse.

Antallet af lokale kredse er dalet knap 750 siden 1996. Det skyldes i visse tilfælde nedgang i 
aktivitet, i andre tilfælde omlægning af strukturen i det frivillige arbejde. 

Der er ikke i forhold til 1996 anvendt andre kriterier i angivelsen, men væksten i antal frivillige 
sammenlignet med faldet i lokale kredse tyder på, at de folkekirkelige organisationers former for 
frivilligt arbejde ændrer sig ligesom andre frivillige organisationers arbejdsformer ændrer sig

Dette understreges af, at antallet af ansatte er steget med ca. 600 i forhold til for 10 år siden.
Der er en vis usikkerhed i beregningen af antallet af ansatte, idet nogle organisationer regner 
volontører med, andre ikke, og ikke alle organisationer angiver antallet omregnet til 
fuldtidsstillinger; men tallet er givetvis nogenlunde dækkende.
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Kommentarer:
Der er tale om en forsigtig angivelse af de 54 folkekirkelige organisationers samlede 
bruttoindtægter. Selv denne forsigtige angivelse indebærer altså et volumen på knap 2 Mia. kr.!

Forsigtigheden i angivelsen fremgår af følgende:
 Alle organisationer med genbrugsbutikker angiver alene overskuddet som en del af deres 

regnskabsmæssige indtægt. 
 Tilsvarende gælder for momspligtigt salg, at det kun er netto-resultaterne, der medregnes 

(eks.: Soldatermissionen og Danmarks Kirkelige mediecenter)
 Tilsvarende indregnes datterselskaber/associerede selskaber kun i organisationernes

regnskab med netto-resultatet (eks: Indre Missions og KFUM og KFUK’s datterselskaber).

Såfremt bruttoindtægterne fra genbrug og momspligtigt salg blev medregnet, ville det forøge 
bruttoindtægten med ca. 100 Mio. kr. 

Vi har ikke kunnet indhente tal fra alle datterselskaber. Disse omfatter f.eks. forlag, rejsebureauer, 
missionshoteller, campingpladser, edb-virksomhed og medlemsbutikker. For blot 3 af de største 
organisationer med datterselskaber (Indre Mission, KFUM og KFUK og Menighedernes 
Daginstitutioner) udgør bruttoindtægterne i datterselskaberne mere end 130 Mio. kr. 

Det må således konkluderes, at de samlede bruttoindtægter for de folkekirkelige organisationer i 
2006 var på mere end 2 Mia. kr.

Pga. reglerne i forbindelse med Tips/Lotto er beregningsmetoderne i forhold til den tilsvarende 
undersøgelse i 1996 ikke sammenlignelige. Det tal, der svarer til 1.9 Mia. kr. i 2006 blev dengang 
opgivet til 1.3 Mia. kr.  Så et skøn er, at der er tale om en realvækst i organisationernes 
volumen.
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Finansieringskilder:

1074

188

89

72

58

47

34

20

0 200 400 600 800 1000 1200

Offentligt
tilskud/driftsoverenskomst

Gaver

Genbrug - overskud

Arvegaver

Ikke-momspligt salg

Indsamlinger

Medlemskontingenter

Moms-pligtigt salg

Finansierings
kilder (mio.
kr.)

Kommentarer:

Generelt
I ovennævnte fordeling af indtægterne mangler der ca. 312 Mio. Kr. i forhold til den angivne 
bruttoindtægt.  Differencens skyldes, at en del af egenindtægterne (f.eks. finansielle indtægter, 
ejendomsdrift, tilskud fra EU) ikke er tilstrækkelig belyst i undersøgelsen.

Offentligt tilskud/driftsoverenskomster/aftaler:

De egentlige offentlige tilskud udgør ca. 178 Mio. Kr.

Det drejer sig om:
 Tips- og Lottomidler
 Midler fra reglerne vedr. gavebrevsordningen
 Satspuljemidler
 Midler fra DUF og DIF
 Midler fra Socialministeriet(div. puljer)
 Midler fra Kirkeministeriet (Danske Sømands- og Udlandskirkers tilskud)
 Tilskud på finansloven til Kofoeds Skole
 Tilskud fra amter og kommuner til udsatte borgere

Den resterende del af de offentlige midler – knap 900 Mio Kr.- er baseret på aftaler,
driftsoverenskomster og Danida-bevillinger, hvor de folkekirkelige organisationer udfører et 
stykke konkret socialt arbejde eller bistandsarbejde for det offentlige i form af bl.a. drift af 
institutioner og gennemførelse af projekter. 

Egenindtægter:

Gaver, arv og indsamlinger udgør tilsammen 307 Mio. kr.
Nettooverskuddet fra genbrugssalg udgør 89 Mio. kr.
Overskuddet fra salg udgør 78 Mio. kr. fordelt med 20 Mio. momspligtigt og 58 Mio. ikke 
momspligtigt salg
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Medlemskontingenter udgør godt 34 Mio. kr.
Endeligt hentes der som anført i den følgende graf ca 20. Mio Kr. hjem i tilskud fra andre – f.eks. 
ikke-kirkelige organisationer. Omvendt ydes der ca. 14 Mio. kr. den anden vej(eks. Bibelselskabet).

Bidrag fra og til andre organisationer:
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Opsummering:

Med et medlemsgrundlag på over 200.000, med næsten en kvart million bidragydere og mellem 
75.000 og 100.000 frivillige, og med en bruttoomsætning på mere end 2 Mia. Kr. årlig udgør de 
undersøgte 54 folkekirkelige organisationer en ganske betydelig del af den danske frivillighed.

Organisationerne løser en række offentlige opgaver på professionel vis inden for socialområdet, 
bistandsområdet og undervisningsområdet via driftsoverenskomster og aftaler.

Organisationerne udfører et omfattende frivilligt arbejde med børn og unge, undervisning og 
oplysning, diakoni, sygdoms- og misbrugsbekæmpelse og inden for de folkekirkelige rammer i form 
af mission og dialog, både i udlandet og Danmark, menighedsopbygning, kirkeligt arbejde for 
danske i udlandet, mellemkirkeligt og økumenisk arbejde, tværkulturelt arbejde og meget andet.

Organisationerne har deres udgangspunkt i det folkekirkelige grundlag og ser deres arbejde som 
en dimension i folkekirkens samlede billede; men deres betydning rækker langt ud over de 
folkekirkelige rammer og er mærkbar i mange områder af samfundslivet

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg december 2008


