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Til Kulturdepartementet      Stavanger 27.nov 2013 
Ved statssekretær Knut Olav Åmås 
 
 
INNSPILL TIL FORDELING AV MIDLER OVER TIPPENØKKEL TIL 
SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER 
 
KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) driver samfunnsnyttig og humanitært arbeid rundt i hele 
landet. Vi har arbeidet siden oppstarten i 1974 og er den største og eldste organisasjonen på 
innvandrerfeltet (etter tall fra IMDi).  
KIA er en ideell organsiasjon som jobber for et flerkulturelt fellesskap, i menighet og samfunn. 
Vi er ingen menighet, men jobber sammen med menigheter for å inkludere flerkulturen i deres 
hverdag, og vi jobber inn mot samfunnet ved omfattende integreringstiltak for flyktninger, 
asylsøkere og innvandrere generelt. Vi arbeider for alle personer uansett religion og har fokus på 
likeverd, omsorg og vennskap på tvers av nettopp dette.  
Midler over tippenøkkelen vil skape en sikkerhet og stabilitet rundt inntektssituasjonen vår i 
organisasjonen og vil være avgjørende for vår utvikling ved å utføre landsdekkende humanitære 
og samfunnsnyttige oppdrag. Disse midlene ønskes brukt til å støtte opp om drift, 
administrasjon, frivillig arbeid og ytterligere mobilisering av lokalavdelinger rundt i hele landet. 
 
På bakgrunn av dette bes det om at KIA vurderes som mottaker i fordelingen av spilloverskuddet 
til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 10H og Norsk Tipping (18 prosenten).  
 
KIA sitt innspill går også på at spillpolitikken er avhengig av at den samler bred støtte og har 
legitimitet blant organisasjoner og i folket. Vi mener at både Norsk Tipping og 10 H sin 18 
prosent ordning vil stå sterkere hvis den kan vise til en fordeling til den frivillige og ideelle 
organisasjonen som er størst og som har arbeidet lengst på innvandrerfeltet. 
Det synes vanskelig å forstå om integreringsarbeid skal falle utenfor en slik fordeling. 
 
Vi gir gjerne flere opplysninger om det skulle være ønskelig. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Erik Høidahl  
Generalsekretær i KIA 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)  
Tel 48 31 41 51 
 
 


