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PROGRAM 
Landsmøte i KIA12. november 2021 

Fjellhaug skoler, Oslo 

 

 

09.00  Registrering 

 

10.00  Velkommen til Landsmøte i KIA 2021 

 

  SAK 1 Konstituering og godkjenning av forretningsorden 

 

  SAK 2 Vedtektsendringer 

 

11.30  PAUSE 

 

11.45   SAK 3 Vedlegg til vedtektene 

 

  SAK 4 Årsmeldinger 2019 og 2020 

 

  SAK 5 Strategiplan 2022-2032 og Handlingsprogram 2022-2024 

 

13.00  LUNSJ 

 

13.40  SAK 6 Årsberetninger og årsregnskap 2019 og 2020 

 

  SAK 7 Valg 

 

14.45  PAUSE 

 

15.00  SAK 8 Protokollkomiteens rapport 

 

  SAK 9 Sak fra Landsstyret – Utredning av organisasjonsmodell 

 

16.00  Landsmøtet avsluttes 

_______________________________________________________________ 

 

18.00-20.00 Flerkulturell festmiddag og underholdning 

  Invitasjon og program vedlagt   

 

LØRDAG 13.NOVEMBER 

 

10.00-14.00 Fagseminar 

  Invitasjon og program vedlagt 

 
 
 
 

VIKTIG - PÅMELDINGSFRIST TIL ALLE ARRANGEMENTENE ER TORSDAG 

4.NOVEMBER! 
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RETNINGSLINJER FOR KIAs LANDSMØTE 
 

Se også KIAs vedtekter og Forretningsorden for landsmøtet. 

 

Møteledelse 

Møtet ledes av ordstyrerne som velges i starten. De gir ordet til den som vil si noe, og passer på 

at alle sakene blir behandlet innenfor tidsrammen som er satt av. For å få til det, må de ofte 

«sette strek», dvs. stenge talelisten for flere innlegg til en sak. De kan også bestemme om 

taletiden i en sak skal være kortere enn det som står i forretningsordenen. 

 

Be om ordet 

Alle kan be om ordet, og alle skal behandles med respekt. Det må vi huske både når vi selv har 

ordet og når vi lytter til andre. Det er viktig å skille mellom sak og person. 

 

Du kan be om ordet ved å vise stemmeskiltet som du har fått utdelt. Rekk det høyt opp slik at 

ordstyrerne ser det. Kortet har to sider: én for innlegg og én for replikk. Pass på at du viser riktig 

side til ordstyrerne. 

 

Du kan be om ordet til flere ting: 

 

Innlegg 

Forklar tydelig hva du mener, og vis gjerne til konkrete steder i dokumenter du vil 

kommentere. 

 

Replikk 

Kort kommentar til innholdet i et innlegg. Har du lengre kommentarer, må du heller be 

om ordet til et nytt innlegg. 

 

Til orden 

Dersom du har behov for å si noe om hvordan møtet gjennomføres, dvs. til 

forretningsorden, tidsplanen, voteringsorden eller lignende, kan du be om ordet ved å 

løfte stemmeskiltet og holde en hånd flatt over det som en «timeout». Da får du ordet før 

neste innlegg. 

 

Når ordstyrerne sier at du er neste på talerlisten, går du fram og stiller deg på anvist plass ved 

talerstolen, slik at du er klar når det er din tur. Ta med talerkortet ditt til talerstolen. Dersom noen 

tar replikk på ditt innlegg og du ønsker å gi en svarreplikk, viser du kortet til ordstyrerne mens 

replikkene holdes. 

 

Endringsforslag 

Alle med stemmerett kan levere endringsforslag til sakene som landsmøtet behandler.  

 

Endringsforslag til vedtektene må være levert innen fastsatte frister før landsmøtet. 

Endringsforslag til andre saker kan leveres under landsmøtet helt til strek er satt i den aktuelle 

saken.  

 

Alle forslag som leveres i møtet, skal fremmes fra talerstolen. Dersom du har levert inn forslag i 

forkant av møtet anses de som fremmet, fordi alle har hatt mulighet til å lese forslaget og 

argumentasjonen. 
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Du kan også foreslå å trekke et forslag som du selv har fremmet. Da må du gi beskjed enten i et 

innlegg eller direkte til ordstyrerne. Et forslag kan trekkes dersom ingen med forslagsrett ønsker 

å opprettholde det. 

 

Votering 

Ved votering stenges salen slik at det ikke er mulig å gå ut og inn. Dette er for at en skal være 

sikker på hvor mange med stemmerett som er i salen og kan avgi stemme. Pass på å finne 

plassen din før salen stenger. 

 

Alle med stemmerett får utdelt stemmeskilt under registreringen. Stemmeskilt er personlig og 

kan ikke gis til andre. Du avgir stemme ved å løfte stemmeskilt høyt opp med tallsiden vendt 

mot ordstyrerne. 

 

Voteringer blir gjort ut fra redaksjonskomitéens innstilling i saken. Les den nøye på forhånd, du 

får ikke tid til det under voteringen! 

 

Som delegat kan du stemme enten: 

 

For – dersom du er enig i redaksjonskomitéens innstilling 

Mot – dersom du er uenig med redaksjonskomitéens innstilling 

Avholdende – dersom du ikke ønsker å ta stilling i saken 

 

Merk at dersom vedtektene stiller krav om størrelse på flertall for at et forslag skal vedtas, betyr 

en avholdende stemme det samme som en stemme mot. 

 

Dersom det er nødvendig med spesielle voteringsordninger i noen saker, vil ordstyrerne forklare 

hvordan voteringen skal skje. 

 

Forlate salen/permisjon 

Hver gang du må forlate salen må du levere stemmeskiltet ditt til ordstyrerne, slik at det er lett å 

telle hvor mange som er til stede i salen, og slik at ingen andre kan stemme med ditt kort. 

 

Bli gjerne sittende i salen selv om debattene kan bli lange. Da får du med deg ulike synspunkt 

i en sak. Du viser også respekt både for dem som står på talerstolen og for landsmøtet som 

arena for dialog og vedtak. 
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FORRETNINGSORDEN FOR KIAs LANDSMØTE 2021 
  

1  Landsmøtet er KIA sitt øverste organ.  

Landsmøtet består av delegater med tale-, forslags- og stemmerett, samt 

enkeltmedlemmer og KIAs ansatte, disse med talerett, slik det er beskrevet i KIAs 

vedtekter. 

2  Beslutningsdyktighet  

2.1  Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 60 % av de valgte delegatene er til stede, jf. 

vedtektene.  

2.2  Delegater som forlater møtet, skal overlevere stemmeskiltet sitt til 

møteledelsen.  

2.3  Møteledelse har ansvar for hvem som er tilstede med stemmerett i salen.  
  

3  Sekretariat og referenter 

3.1  Landsmøtet skal velge et sekretariat for å behandle innkomne forslag. Disse velges under 

konstituering, etter innstilling fra landsstyret.  

3.2  Sekretariatets jobb er å redigere og samordne innkomne forslag til et helhetlig forslag til 

vedtak. Dette gjøres ved å innstille på de enkelte forslagene og sette opp forslag til en 

voteringsorden. Sekretariatets innstilling skal ta hensyn til debatten i møtet.  

3.3 Landsmøtet skal velge to – 2 - referenter til å skrive protokoll. Disse velges under 

konstituering, etter innstilling fra landsstyret. 

  

4  Møteledelse  

 Landsmøtet skal velge møteledelse. Disse velges under konstituering etter innstilling fra 

landsstyret.  

  

5  Tellekorps  

  Tellekorpset skal bestå av minimum 2 personer og velges i salen under konstituering. 

 

6  Saksbehandling under landsmøtet  

6.1  Landsmøtets saksbehandling er som hovedregel åpen for offentligheten. Landsmøtet kan 

vedta å lukke møtet i enkeltsaker med kvalifisert flertall.  

6.2  Lukking av møte  

Landsmøtet kan lukke møtet. Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette 

foretas med kun delegater med stemmerett til stede. Votering gjøres i lukket møte med 

kun delegatene og referentene til stede.  

  

7  Talestol  

7.1  Ordet tas fra anvist plass.  

7.2  Taletid - Taletiden for innlegg skal ikke være lenger enn tre – 3 – minutter. Det gis 

adgang til to – 2 – replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk. Replikker 
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skal ikke vare lenger enn ett – 1 – minutt. Møteledelsen og andre med forslagsrett kan 

foreslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker eller for hele møtet. 

Møteledelsen kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til 

debatten.  

  

8  Inntegning til debatt  

8.1  Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen med stemmeskilt. Stemmeskiltet har én side 

for innlegg og én side for replikk, markert med ulik farge. Møteledelsen kan foreslå 

skriftlig inntegning. Dette vil da gjøres med angitt skjema og åpnes for i forkant av 

debatten.  I så tilfelle skal møteledelsen gjøre møtet oppmerksom på hvilke frister som 

gjelder for inntegningen, og det vil fremdeles være anledning for inntegning i løpet av 

debatten.   

8.2  Møteledelsen har anledning til å redigere talerlisten slik at forslagsstillere får presentert 

sine forslag tidlig i debatten.  

  

9  Til orden  

9.1  Den som tegner seg til forretningsorden, skal få ordet umiddelbart etter at pågående 

replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 1 – minutt. Replikker gis ikke til slike 

innlegg. Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike tilfeller.   

9.2  Møteledelsen kan foreslå̊ at strek settes. Det innebærer at inntegning til innlegg og 

levering av nye forslag avsluttes. Dette vedtas med alminnelig flertall. Når det er vedtatt 

at strek skal settes gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers innlegg før 

talerlisten så leses opp og strek er satt. Etter strek er satt i debatten gis det adgang til én – 

1 – replikk til hvert innlegg med anledning til svarreplikk. Replikker skal ikke vare 

lenger enn ett – 1 – minutt.  

 

10  Sette kontantstrek  

Møteledelsen og andre med stemmerett har anledning til å foreslå̊ at debatten avsluttes 

umiddelbart. Dette avgjøres med kvalifisert flertall.  

  

11  Innlevering og presentasjon av forslag  

11.1  Forslag skal leveres skriftlig på̊ angitt sted og angitt forslagsark. Alle forslag skal 

presenteres for landsmøtet fra talestolen. Forslag som er levert inn i forkant av 

møtet ansees som fremmet og presentert. Dersom forslag er forhåndslevert av 

personer uten stemmerett i møtet, vil forslaget bli forkastet uten behandling.  

 11.2  Alle forhåndslevert forslag skal være delt ut før møtestart.  
  

12  Protokolltilførsler  

Protokolltilførsler kan leveres av alle med stemmerett. Protokolltilførsler skal være 

knyttet til en sak eller saksbehandling. Protokolltilførsler meldes innen sakens slutt, og 

leveres skriftlig til møteledelsen på̊ angitte ark og refererer til den aktuelle saken.   
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 13  Voteringer  
13.1  Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn mot 

forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. Voteringer avgjøres, i 

henhold til vedtektene, ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt.   

13.2  Votering skjer ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt.  
  

 

14  Valg  

14.1  Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå skriftlig.   

14.2  Kandidater må̊ fremmes skriftlig.   

14.3  Alle kandidatpresentasjoner skal gjøres tilgjengelig for landsmøtet. Valgkomiteen 

presenterer sine innstillinger til valgene som fastsatt i tidsplanen.  

14.4  Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede 

på̊ møtet stemmer for forslaget.  

14.5  Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på̊ 

møtet stemmer for forslaget.  

  

15  Offentliggjøring av valgresultat  

Tellekorpset oppgir valgtall og hvilken valgrunde kandidatene velges i ved 

offentliggjøring av valgresultater. Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte 

kandidat kan etterspørre sitt eget stemmetall.  

  

16  Sluttbestemmelser  

16.1  Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, 

skal landsmøtet avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.  

16.2  Landsmøtet kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsorden i løpet av 

møtet, dersom dette ikke er regulert av vedtektene. 
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SAKLISTE 
Landsmøte i KIA 12. november 2021 

Fjellhaug skoler, Oslo 

 

- 

 

Sak 1 Konstituering og godkjenning av forretningsorden 

a) Valg av dirigenter 

b) Registrering av stemmeberettigede 

c) Godkjenning av sakliste 

d) Valg av referenter 

e) Valg av to personer til å signere landsmøteprotokoll 

f) Valg av tellekorps 

g) Godkjenning av forretningsorden 

 

Sak 2 Vedtektsendringer 

 

Sak 3 Vedlegg til vedtektene 

 

Sak 4 Årsmeldinger for 2019 og 2020 

 

Sak 5 Strategiplan 2022-2032 og Handlingsprogram 2022-2024 

 

Sak 6 Årsberetninger og årsregnskap for 2019 og 2020 

 

Sak 7 Valg 

a) Landsstyre og styreleder 

b) Protokollkomite 

c) Valgkomite 

 

Sak 8 Protokollkomiteen rapport 

 

Sak 9 Sak fra Landsstyret - Utredning av organisasjonsmodell 
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  Rev:01 

 

 
 

 

 

 

  

Sak 1 Konstituering og godkjenning av forretningsorden  

 
a. Valg av dirigenter  

b. Registrering av stemmeberettigede  

c. Godkjenning av sakliste  

d. Valg av referenter og sekretariat 

e. Valg av to personer til å signere landsmøteprotokoll  

f. Valg av tellekorps  

g. Godkjenning av forretningsorden  

 

 

Forslag til vedtak:  

 

a. Som dirigenter velges Rolf Ekenes og Kristin Fjelde Tjelle. 

b. 

c. Saklisten godkjennes 

d. Som referenter velges Hallgeir Berge, Marthe Fure Moen og Hilde Gunn Sletten 

    Som sekretariat velges Reidar Andestad og Kathrine Idsø 

e. 

f. 

g. Forretningsorden godkjennes 
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Sak 2  Vedtektsendringer 

 

Vedr saksredegjørelse, se egne vedlegg og vedtektenes bestemmelser om krav til 

flertallsbeslutninger.  

 

 

 

Landsstyrets forslag til vedtak:  

 

Landsmøtet vedtar endringer av vedtektene i samsvar med landsstyrets innstilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEDLEGG 

 

1. Landsstyrets begrunnelse av forslag til vedtektsendringene 

2. Endringsforslag til gjeldene vedtekter 

3. Innkomne høringsuttaler 

a) Regionrådet i KIA Bjørgvin 

b) Lokallaget KIA Askøy 

c) IMF - Bergen Indremisjon 

d) NLM region vest 

e) DELK 
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LANDSSTYRETS BEGRUNNELSE AV FORSLAG TIL 
VEDTEKTSENDRINGER 

 

INNLEDNING  
Oppdraget om å revidere Vedtektene ble gitt av Landsstyret til 
Vedtektskomiteen. Komiteen består av følgende medlemmer: 

Odd Bjarne Ellefsen 
Gunnar Rønnestad 
Alf P Hagesæther 

Med dette mandatet fra Landsstyret i KIA Norge skal Vedtektskomiteen utarbeide 
et forslag til Vedtektsendringer hvor særlig beskrivelsen av FORMÅL og BASIS 
skal behandles grundig med henblikk på at disse beskrivelsene skal angi hva KIA 
er, hvilket formål arbeidet har og hvilket grunnlag arbeidet bygger på.  
Dessuten er det et krav at beskrivelsene i disse paragrafene må kommunisere 
godt og effektivt med omgivelsene, inklusive offentlige instanser. De nye 
formuleringene skal også kommunisere KIAs økumeniske profil på en 
inkluderende og tydelig måte.  
Komiteen skulle videre se på om opprinnelig paragrafstruktur bør følges eller om 
denne bør endres og vurdere om andre paragrafer med tilhørende vedlegg 
trenger revidering.  

ARBEIDSFORM OG VEDTAK I LANDSSTYRET  
Vedtektskomiteens arbeid ble koordinert med, og forankret i Strategikomitéen 
som er ledet av styreleder i KIA Norge, Magne Mjærum.  
Endringsforslagene med justeringer ble godkjent av Landsstyret, 14. juni 2021.  

UTGANGSPUNKTET OG FREMSTILLINGEN  
Utgangspunktet for arbeidet med revidering av paragrafenes som omhandler KIA 
Norges FORMÅL OG BASIS og de øvrige enkeltparagrafene, er KIAs gjeldende 
vedtekter fra 2019 med vedlegg.  
For at endringsforslagene lettere skal kunne leses er disse parallellfremstilt i en 
kolonne ved siden av vedtektene av 2019.  
Tegnsetting, layout og semantiske ujevnheter vil bli rettet opp i den endelige 
utgaven og er ikke en del av forslaget.  

Landsstyrets endringsforslag blir begrunnet i dette skrivet. Den mest omfattende 
begrunnelsen knytter seg naturlig nok til grunnparagrafene FORMÅL og BASIS. 
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I - FORMÅL OG BASIS  

§ 1 Formål  
Formålet for Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er å:  

1.  

a) Gjøre evangeliet kjent for mennesker fra andre kulturer som bor i Norge 

og som ikke kjenner den kristne tro, og føre dem inn i levende kristne 

menigheter og fellesskap.  

b) Utfordre kristne fra ulike kulturer til fellesskap, forsoning og åndelig 

vekst.  

2.  

a) Utøve diakonalt arbeid ved omsorg for hele mennesket.  

b) Skape menneskelig kontakt over kulturgrenser og hjelpe hverandre til å 

finne trygghet i et flerkulturelt samfunn.  

c) Bidra til at innflyttere fra andre kulturer finner seg best mulig til rette i det 

norske samfunnet.  

d) Drive forebyggende og helsefremmende arbeid i et flerkulturelt 

perspektiv.  

e) Erverv av økonomisk art inngår ikke i KIAs formål. 

 

ENDRINGSFORSLAG MED BEGRUNNELSE 
 

INNLEDNING  
Innledningsvis vil Landsstyret bemerke at gjeldende vedtekter ikke beskriver i 
tilstrekkelig grad HVEM eller HVA KIA er.  
Her kan vi vise til andre organisasjoners vedtekter, f.eks. Kirkens Nødhjelps 
Statutter, som starter opp med en presentasjon/beskrivelse av organisasjonen og 
dens basis. Deretter beskrives organisasjonens formål, hensikt og 
arbeidsområder.  
Komiteen foreslår derfor at KIAs Vedtekts §§ 1 og 2 bytter plass. I tillegg 
foreslår komiteen at det formuleres en § 3 som beskriver arbeidsmetodikken.  

Landsstyret har tatt utgangspunkt i noen grunnleggende misjonsteologiske 
vurderinger om KIAs fundament og formål. Her er disse kort gjengitt: 

- KIA er ikke et kirke- eller trossamfunn men en selvstendig diakonal 
organisasjon som utfører sitt arbeid på oppdrag fra medlemmene. 

- KIA Norge arbeider for «Et flerkulturelt fellesskap, i menighet og samfunn».  

KIAs arbeid følger to linjer. Den ene retter seg mot integrering i 
samfunnet/lokalsamfunnet mens den andre er orientert mot inkludering i 
menigheter og forsamlinger.  

Den første linjen er allment samfunnsrettet og har som hovedmål å bidra til at 
flest mulig asylsøkere, flyktninger og innvandrere finner seg til rette i det norske 
samfunnet og deltar fullt ut i samfunns -og arbeidsliv.  
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Den andre linjen er spesifikt rettet mot å inkludere og innlemme ulike grupper 
innvandrere i menighets- og forsamlingsliv. Å legge til rette for fri tros- og 
livssynsutøvelse er et sentralt anliggende for KIAs arbeid.  

Arbeidet springer ut av Bibelens og de oldkirkelige bekjennelsesskriftenes kall til 
å forkynne Guds rike i verden.  

I denne tjenesten skal KIA fremme menneskeverd, likeverd og nestekjærlighet og 
ta vel imot «den fremmede», slik Jesus bad oss om: 
«For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg 
var fremmed, og dere tok imot meg» (Matteus 25, 35).  
 
KIAs arbeid bygger på Bibelens beskrivelser av gjestfrihet og evangelisk, 
frigjørende ivaretakelse av hele mennesket. Arbeidet preges derfor av tre 
grunnleggende dimensjoner og perspektiver; de åndelige, sosiale, og 
helsemessige, uten at disse ulike dimensjonene spilles ut mot hverandre. 

Noe av dette arbeidet kan gjennomføres av KIA selv. Andre oppgaver må og bør 
KIA samarbeide med andre om.  

KIA er en rådgiver og veileder for menigheter og kristne organisasjoner på 
integreringsfeltet og vil være en døråpner og veiviser for migranter som ønsker 
kontakt med ulike kristne kirkesamfunn. På denne måten kan kristne og ikke-
kristne migranter bli en del av et kristent fellesskap der evangeliet forkynnes og 
sakramentene forvaltes. 

KIA skal samarbeide med andre private og offentlige aktører på integreringsfeltet 
for å finansiere virksomheten og nå frem til flest mulig.  

VURDERING AV PARAGRAFENE  
Denne gjennomgangen og revideringsforslagene tar utgangspunkt i gjeldende 
vedtekter og vedtektsstruktur for deretter å foreslå nevnte strukturendring. 

§ 1 Formål  

Dagens formålsbeskrivelse bærer for mye preg av å være en opplisting av ulike 
handlinger og kunne derfor inngå i en strategi- eller handlingsplan. 
Formålsbeskrivelsen bør først og fremst formulere de overordnede formålene 
og hensikten med arbeidet. Beskrivelsene bør formuleres relativt åpne, slik at de 
står seg over tid.  
Formålsparagrafen bør beskrives slik at den kan danne utgangspunktet for KIAs 
strategi- og handlingsplaner.  
Formålsbeskrivelsen skal kommunisere motiverende innad i organisasjonen og 
forklare eksterne aktører organisasjonens innretning, mål og hensikt.  

Dagens formålsparagraf er det i to: 1.1 og 1.2.  
Dette oppsettet kan lett skape usikkerhet og lede til en misoppfatning om at 
misjonsarbeid, evangelisering og diakonalt arbeid bør skilles ad og at disse 
arbeidsformene kan stå i motstrid til hverandre.  
Denne problemstillingen er en klassisk problemstilling som flere kristne 
organisasjoner i Norge har drøftet i et misjonsteologisk, - og misjonspedagogisk 
perspektiv.  
Det er viktig for KIA å ikke skille mellom disse arbeidslinjene, men å skjelne 
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mellom dem. Komiteen foreslår derfor at formålsparagrafen ikke deles opp, 
men fremstiller formålet samlet. 

§ 1.1 er formulert på en måte som er klar og tydelig og som forstås intuitivt av 
indrekirkelige organer, men som kan gi feil assosiasjoner og lede til negative 
holdninger og dermed også til avvisning hos offentlige myndigheter.  
KIA har flere konkrete erfaringer med dette gjennom de siste 5 årene.  
I møte med administrasjon og politiske grupperinger i Oslo kommune har dette 
vært et langvarig problem.  
For å unngå denne mistolkningen og for å understreke at KIA formidler 
evangeliet først og fremst gjennom handling, diakonale prosjekter og 
programmer, og på denne måten gjør evangeliet kjent, foreslår komiteen at denne 
paragrafen presiseres og omskrives.  

I inneværende år tolket Kristiansand kommune/Helseutvalget KIAs vedtekter 
som en begrensing når det gjelder hvordan KIAs målgrupper og nedslagsfelt ble 
oppfattet og forstått.   
Her vises til beslutningen i Kristiansands Helseutvalgs om å redusere støtten til 
KIA Velferds arbeid. 

KIA ønsker ikke at noen enkeltpersoner eller grupper, ut fra 
vedtektsformuleringene, skal oppfatte organisasjonen som et kirkesamfunn, 
menighet eller forsamling. KIA bør derfor formulere vedtekter som ikke 
ansporer noen til å tolke organisasjonens virksomhet i denne retningen.  
KIA bør også lytte til Stig M Heitmanns etiske fordring om hva som kreves av et 
menighetsfellesskap som skal kalle innvandrere til å følge Jesus: 
«Vi kan ikke kalle noen til tro uten å være villig til å bære omkostningene 
sammen med dem» (Heitmann 1991: 52. Jeg var fremmed, og …»).  

KIA er ikke rigget for å ta et slikt ansvar, verken faglig eller organisatorisk, men 
det er menighetene og forsamlingene.  Dette betyr at KIAs arbeid først og fremst 
er en døråpner, veiviser og en brobygger som leder mennesker inn i kristne 
menigheters gudstjenstlige og diakonale fellesskap.  
KIAs vitnesbyrd om evangeliet er et diakonalt vitnesbyrd, slik dette i 
misjonsteologien forstås som et uttrykk for inkarnasjonen – et konkret møte 
mellom Jesus og oss, som åpner opp for å motta troens gave. 

KIA vil fortsette med å forkynne Guds rike både i egen regi og i nært samarbeid 
med ulike kirkesamfunn, slik det forventes av en kristen organisasjon.  
KIA skal beholde og styrke relasjonene til kristne kirkesamfunn, menigheter og 
forsamlinger og bør inngå konkrete og forpliktende samarbeidsavtaler slik det er 
gjort i forhold til NMS og Den norske kirke. 

Forslaget til ny formålsparagraf representerer ikke noen endring i det faktiske 
arbeidet og dets målsettinger.  
Det er heller ikke meningen å endre KIAs kristne fundament, innretning eller 
målsetninger, snarere tvert om. Det er derfor ønskelig å reformulere disse på en 
måte som forstås riktig og som ikke fører til mistolkninger og fordommer hos 
mottakerne.  

Hensikten er med andre ord å formulere en formålsparagraf som kommuniserer 
godt og klart med omgivelsene og særlig med de offentlige myndighetene.  
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Landsstyrets forslag til ny formålsparagraf: 

§ 1 Formål 

• Arbeide for integrering og inkludering av innvandrere og deres 
etterkommere i menigheter, lokalsamfunn og arbeidsliv.  

• Arbeide for asylsøkernes livssituasjon. 

• Drive et diakonalt og helsefremmende arbeid med et flerkulturelt 
perspektiv. Gi økt språk- og mestringskompetanse, bedre helse- og 
livskvalitet hos innvandrere og deres etterkommere.  

• Påvirke samfunnet, kirkelige, politiske og andre aktører i 
integreringsarbeidet gjennom formidling av forsknings- og erfaringsbasert 
kunnskap.  

Erverv av økonomisk art inngår ikke i KIAs formål.  

 

§ 2 Basis 

Vedtektskomiteen foreslår at § 2 Basis endres slik at det økumeniske 
perspektivet og den felleskirkelige profilen tydeliggjøres.  
På bakgrunn av dette anbefaler komiteen at henvisningen til Lausannepakten tas 
ut.  
Nå har ikke Landsstyret noe å utsette på innholdet i dette bekjennelsesskriftet. 
Fokuset her er kun at en henvisning til et slikt dokument kan virke 
ekskluderende i et økumenisk perspektiv.  
Å ikke nevne dette eller andre spesifikke lutherske eller evangeliske 
bekjennelsesskrifter kan åpne opp for at katolske-, ortodokse og andre 
kirkesamfunn, f.eks. migrantmenigheter, som ønsker det, kan bli medlemmer i 
KIA, inneha stillinger og verv eller nære samarbeidspartnere.  
Det er etter komiteens oppfatning i dag utviklet en praksis som har løpt fra, eller 
ikke er i overensstemmelse med KIAs vedtekter på dette området.  

I dagens Landsstyre, valgt av Landsmøtet i 2019, sitter en representant for en 
etiopisk ortodoks kirketradisjon. Dette er et pluss og en stor vinning for KIA!  
Men dette styremedlemmet har en teologisk motsigelsesfull forpliktende oppgave 
ved å gi Lausannepakten sin tilslutning – ikke bare det, men styremedlemmet 
skal også påse at ansatte og frivillige i KIA arbeider ut fra en slik basis. 

Invitasjonen fra KIA Norge, til at registrerte kristne kirkesamfunn i Norge, kunne 
bli medlemmer og samarbeide med KIA, bør formuleres som en intendert åpen og 
inkluderende formulering med henvisning til Bibelen og i størst mulig grad 
felleskirkelige bekjennelser. På denne måten kan KIA styrke sitt arbeid ved å 
formelt og reelt åpne opp for migrantmenigheter og deres rolle og betydning i det 
norske samfunnet.  
Norges Kristne Råd vil også på denne måten kunne knyttes sterkere inn i KIAs 
arbeid.  
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Ny paragraf 2 kan da lyde slik:  
KIA bygger på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og de tre oldkirkelige 
trosbekjennelsene. 

Om vi tar inn samfunnsperspektivet der politiske myndigheter, stiftelser, legater 
og andre bidrar med økonomisk eller annen støtte til arbeidet, kan det være 
hensiktsmessig å formulere KIAs basis på en måte som kan forstås også av denne 
grupperingen.  
90 % av KIAs økonomiske plattform er bygget med bidrag fra disse aktørene. Da 
bør basisformuleringene inneholde ord og uttrykk som kan kommunisere godt, 
samtidig som det kristne grunnfundamentet ikke endres.  

For ordens skyld: Den humanistiske tradisjon spiret fram fra både katolsk og 
protestantisk teologisk jordsmonn.  
Den kristne humanistiske tradisjonen må ikke blandes sammen med den 
sekulære Human-Etiske tradisjonen. 

Ny paragraf 2 kan da lyde slik:  
KIA bygger på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen, de tre oldkirkelige 
bekjennelsene og i den humanistiske tradisjon, med særlig vekt på menneskeverdet. 

Når vi tar inn innledende betraktninger om HVA og HVEM KIA er, vil det være 
naturlig å flette dette inn i en ny grunnlagsparagraf.  

Landsstyrets forslag til ny basisparagraf/grunnlagsparagraf: 

§ 2 Basis  
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en selvstendig, økumenisk og diakonal 
organisasjon som på oppdrag fra kristne kirker, institusjoner og organisasjoner i 
Norge, og med utgangspunkt i Bibelen og den humanistiske tradisjon, er 
forpliktet til å arbeide for et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. KIA 
bygger sitt arbeid på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og de tre 
oldkirkelige bekjennelsene og på den humanistiske tradisjon, med særlig vekt på 
menneskeverdet. 

 

§ 3 Arbeidsform  
Som nevnt innledningsvis kan det være hensiktsmessig for KIA å kommunisere til 
ulike målgrupper hvordan arbeidet skal utføres. Dette kan formuleres i en egen § 
3 som beskriver arbeidsformen på en strukturert og enkel måte. 

Landsstyrets forslag til en ny § 3 om arbeidsform: 

§ 3 Arbeidsform 

Tiltak som KIA Norge selv setter i gang og gjennomfører  

Tiltak i samarbeid med kirkesamfunn, organisasjoner, offentlige organer og andre 
samarbeidspartnere 

Innhenting, systematisering og formidling av forsknings- og erfaringsbasert 
kunnskap 
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ANBEFALING 

Ut fra overstående behandling av vedtektenes teologiske, strukturelle og 
kommunikative forhold anbefaler Vedtektskomiteen følgende forslag overfor 
Landsstyret: 

I GRUNNLAG, FORMÅL OG ARBEIDSFORM  

§ 1 Grunnlag 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en selvstendig, økumenisk og diakonal 
organisasjon som på oppdrag fra kristne kirker, institusjoner og organisasjoner i 
Norge er forpliktet til å arbeide for et flerkulturelt fellesskap i menighet og 
samfunn. KIA bygger sitt arbeid på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og 
de tre oldkirkelige bekjennelsene og på den humanistiske tradisjon, med særlig 
vekt på menneskeverdet. 

§ 2 Formål 

KIA har som formål å: 

• Arbeide for integrering og inkludering av innvandrere og deres 
etterkommere i menigheter, lokalsamfunn og arbeidsliv.  

• Arbeide for asylsøkernes livssituasjon. 

• Drive et diakonalt og helsefremmende arbeid med et flerkulturelt 
perspektiv. Gi økt språk- og mestringskompetanse, bedre helse- og 
livskvalitet hos innvandrere og deres etterkommere.  

• Påvirke samfunnet, kirkelige, politiske og andre aktører i 
integreringsarbeidet gjennom formidling av forsknings- og erfaringsbasert 
kunnskap.  

Erverv av økonomisk art inngår ikke i KIAs formål.  

§ 3 Arbeidsform 

KIA arbeider gjennom: 

• Tiltak som KIA Norge selv setter i gang og gjennomfører  

• Tiltak i samarbeid med kirkesamfunn, organisasjoner, offentlige organer 
og andre samarbeidspartnere 

• Innhenting, systematisering og formidling av forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap fra integreringsfeltet 

 

Generelt: Gitt at disse endringsforslagene blir vedtatt, inklusive en ny tredje paragraf, vil 
øvrige paragrafer nedenfor forskyves numerisk slik at gammel § 3 blir 4, osv. Dette vil 
rettes opp i etterkant. 
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II MEDLEMSKAP 

§ 3 MEDLEMSKAP (Ny § 4, jfr kommentarer ovenfor) 

Endringsforslaget består i en klargjøring og opprydning i beskrivelsen av hvilke 
medlemsorganisasjoner som kan søke medlemskap i KIA Norge. 

§ 4 ØKONOMI 

Endringsforslaget består i en klargjøring av hvilke finansieringskilder som utgjør KIAs 
økonomiske plattform. 

IV LANDSMØTET 

§ 8 LANDSMØTETS OPPGAVER 

d) Endringsforslaget består i at LM vedtar en Strategiplan – ikke en 
Handlingsplan. 

e) Endringsforslaget består i å klargjøre hvordan uttrykket behandle skal 
forstås. Årsmeldingene skal gjennomgås av LM 

f) Endringsforslaget er et svar på spørsmål fra Protokollkomiteen om 
hvordan og hvor valgordningen for LM er angitt og beskrevet. 

i) Endringsforslagene består i: 1. En valgkomite velges i stedet for 
oppnevnes. 2. For å sikre Valgkomiteens uavhengighet bør det gå minst 2 
år før medlemmer og varamedlemmer av LS kan velges til Valgkomiteen. 
Dette er blitt påpekt av stiftelsen DAM. 

j) Samme som forrige: Protokollkomiteen velges. 

V LANDSSTYRET (LS) 

§ 9 SAMMENSETNING 

a) Endringsforslaget består i en konsekvent bruk av begrepet styremedlem i 
stedet for en bruk av begrepene medlem og representant om samme sak. 

c) Endringsforslaget består i at valgperioden i Landsstyret økes fra 2 til 4 år 
og at halvparten av medlemmene står på valg annet hvert år. På denne 
måten sikres langsiktig styring og kontinuitet. Det foreslås at 
styremedlemmene kun kan gjenvelges en – 1- gang, gitt at styreperioden 
blir 4 år. 

f) Endringsforslaget består i å beskrive generalsekretærens rolle i AU. 

§ 10 LANDSSTYRETS OPPGAVER 

j) Endringsforslaget består i at Landsstyret ansetter generalsekretær og 
at generalsekretæren ansetter øvrige i organisasjonen 

§11 FORPLIKTENDE UNDERSKRIFTER 

Endringsforslaget innebærer at beskrivelsene av prokura og forpliktende underskrifter i 
Vedtektene samsvarer med beskrivelsene i Brønnøysundregisteret. 
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§ 12 og 13 bytter plass 

Endringsforslaget innebærer en tydeliggjøring av forholdet mellom linje- og 
stabsfunksjoner. Hovedkontoret utgjør generalsekretærens stab og fungerer som 
støttefunksjon til GS og de øvrige lederne i organisasjonen. Generalsekretæren er 
naturlig nok ikke en del av eller underlagt sin egen stab. 

Ny § 12 GENERALSEKRETÆREN 

Endringsforslaget innebærer et oppdrag til GS om å utarbeide en Virksomhetsplan på 
bakgrunn av Vedtektene (LM), Strategiplan (LM) og Handlingsplan (LS). 

Ny § 13 HOVEDKONTORET 

Endringsforslaget innebærer en forankring av hvordan nasjonale, tverrgående 
prosjekter og programmer ledes og styres når de ikke styres og ledes som en del av 
regionenes aktiviteter, som f.eks. KIA Velferd. 
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KIA NORGE 
 

 

 

KIA NORGE   

VEDTEKTER 2019 

 

ENDRINGSFORSLAG 2021   

I - FORMÅL OG BASIS  
§ 1 Formål  

Formålet for Kristent 

Interkulturelt Arbeid (KIA) er å:  

 

1.  

a) Gjøre evangeliet kjent 

for mennesker fra 

andre kulturer som 

bor i Norge og som 

ikke kjenner den 

kristne tro, og føre 

dem inn i levende 

kristne menigheter og 

fellesskap.  

b) Utfordre kristne fra 

ulike kulturer til 

fellesskap, forsoning 

og åndelig vekst.  

 

2.  

a) Utøve diakonalt 

arbeid ved omsorg for 

hele mennesket.  

b) Skape menneskelig 

kontakt over 

kulturgrenser og 

hjelpe hverandre til å 

finne trygghet i et 

flerkulturelt samfunn.  

c) Bidra til at innflyttere 

fra andre kulturer 

finner seg best mulig 

til rette i det norske 

samfunnet.  

 

I - GRUNNLAG, FORMÅL OG 
ARBEIDSFORM  
 

 § 1 Grunnlag 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 
er en selvstendig, økumenisk og 
diakonal organisasjon som på 
oppdrag fra kristne kirker, 
institusjoner og organisasjoner i 
Norge er forpliktet til å arbeide for et 
flerkulturelt fellesskap i menighet og 
samfunn. KIA bygger sitt arbeid på 
den kristne tro slik den er uttrykt i 
Bibelen og de tre oldkirkelige 
bekjennelsene og på den 
humanistiske tradisjon, med særlig 
vekt på menneskeverdet. 

§ 2 Formål 

KIA har som formål å: 

• Arbeide for integrering og 
inkludering av innvandrere og 
deres etterkommere i 
menigheter, lokalsamfunn og 
arbeidsliv.  

• Arbeide for å bedre 
asylsøkernes livssituasjon. 

• Drive et diakonalt og 
helsefremmende arbeid med 
et flerkulturelt perspektiv. Gi 
økt språk- og 
mestringskompetanse, bedre 
helse- og livskvalitet hos 
innvandrere og deres 
etterkommere.  
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d) Drive forebyggende 

og helsefremmende 

arbeid i et 

flerkulturelt 

perspektiv.  

e) Erverv av økonomisk 

art inngår ikke i KIAs 

formål. 

§ 2 Basis 
KIA bygger på den kristne 

tro, slik den er uttrykt i 

Bibelen og de tre oldkirkelige 

trosbekjennelsene. KIA gir 

sin tilslutning til 

Lausannepakten. 

 

 

 

 

 

 

 

II – MEDLEMSKAP 

§ 3 Medlemskap  
a) Medlemsorganisasjoner i KIA 

er organisasjoner, 

institusjoner, stiftelser, råd, 

kirkesamfunn og menigheter 

som deler KIAs formål og 

basis. 

b) Nye medlemsorganisasjoner 

tas opp etter søknad til 

landsstyret.  

c) For å bli opptatt som 

medlemsorganisasjon, må 

søker forplikte seg til å 

betale medlemsbidrag i 

henhold til de kriterier som 

landsstyret vedtar. 

d) Dersom en 

medlemsorganisasjon ønsker 

å trekke sitt medlemskap, må 

dette meddeles Landsstyret 

• Påvirke samfunnet, kirkelige, 
politiske og andre aktører i 
integreringsarbeidet gjennom 
formidling av forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap.  

 

Erverv av økonomisk art inngår ikke i 
KIAs formål.  

§ 3 Arbeidsform 

KIA arbeider gjennom: 

• Tiltak som organisasjonen selv 
setter i gang og gjennomfører  

• Tiltak i samarbeid med 
kirkesamfunn, organisasjoner, 
offentlige organer og andre 
samarbeidspartnere 

• Innhenting, systematisering og 
formidling av forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap fra 
integreringsfeltet 

II MEDLEMSKAP 
§ 3 Medlemskap  

a)Medlemsorganisasjoner i KIA er 

kristne kirker, institusjoner og 

organisasjoner i Norge som deler 

KIAs formål og basis. 

b)Nye medlemsorganisasjoner tas 

opp etter søknad til landsstyret.  

c) For å bli opptatt som 

medlemsorganisasjon, må søker 

forplikte seg til å betale 

medlemsbidrag i henhold til de 

kriterier som landsstyret vedtar. 

d) Dersom en medlemsorganisasjon 

ønsker å trekke sitt medlemskap, må 

dette meddeles Landsstyret minst ett 

år på forhånd. En 

medlemsorganisasjon som trer ut, 

har ikke rett til å få tilbake formue 

eller forvaltningsmidler. 
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minst ett år på forhånd. En 

medlemsorganisasjon som 

trer ut, har ikke rett til å få 

tilbake formue eller 

forvaltningsmidler. 

e) Enkeltpersoner kan tegne 

personlig medlemskap. 

f) Lokale lag, kan etter skriftlig 

avtale om medlemskap, 

knyttes til KIA som 

nettverks- eller menighets-

/forsamlingslag.  

 

§ 4 Økonomi  
KIAs arbeid finansieres 
gjennom offentlige tilskudd, 
medlemskontingent og 
tilskudd fra andre. 

III - STYRENDE ORGANER 
§ 5 Styrende organer  

KIA har følgende styrende 
organer: Landsmøtet (LM) og 
Landsstyret (LS). 

IV - LANDSMØTET 
§ 6 Sammensetning  

Landsmøtet (LM) har 

følgende delegatsammensetning:  

 

Fra medlemsorganisasjonene:  

• 2 delegater for hver region 

som medlemsorganisasjonen 

er engasjert i.  

 

Fra Den norske kirke:  

• 1 delegat fra sentralt hold.  

 

Fra KIA regionledd: 

• 2 delegater fra hvert KIA-

regionråd 

 

Fra KIA lokalledd: 

e) Enkeltpersoner kan tegne 

personlig medlemskap. 

f) Lokale lag, kan etter skriftlig avtale 

om medlemskap, knyttes til KIA som 

nettverks- eller menighets-

/forsamlingslag.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Økonomi  
KIAs arbeid finansieres gjennom 
offentlige tilskudd, 
medlemskontingent, tilskudd fra 
andre og gaver.  

III - STYRENDE ORGANER 
§ 5 Styrende organer  

KIA har følgende styrende organer: 
Landsmøtet (LM) og Landsstyret (LS). 

 

IV - LANDSMØTET 
§ 6 Sammensetning  

Landsmøtet (LM) har følgende 

delegatsammensetning:  

 

Fra medlemsorganisasjonene:  

• 2 delegater for hver region som 

medlemsorganisasjonen er engasjert 

i.  

 

Fra Den norske kirke:  

• 1 delegat fra sentralt hold.  

 

Fra KIA regionledd: 

• 2 delegater fra hvert KIA-regionråd 

 

Fra KIA lokalledd: 
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• 2 delegater fra hver KIA-

lokalavdeling  

• 1 delegat fra hvert 

nettverkslag  

• 1 delegat fra hvert 

menighetslag/forsamlingslag 

• 1 delegat fra hver KIA-

velferdsressursgruppe 

 

Fra de ansatte:  

• 2 delegater fra de ansatte, 

valgt av og blant de ansatte  

 

Fra landsstyret:  

• Landsstyrets medlemmer og 

varamedlemmer.  

 

Enkeltmedlemmer og KIAs ansatte 
kan delta med talerett, uten 
stemmerett. 

 
 
§ 7 Landsmøte 

a) Landsmøte blir holdt hvert 2. 

år. Ekstraordinært 

landsmøte innkalles når LS 

eller minst 1/3 av LM finner 

det påkrevd. Ekstraordinært 

landsmøte kalles inn med 21 

dagers varsel.  

b) Saker som landsmøtet skal 

behandle må være sendt til 

landsstyret senest tre 

måneder før landsmøtet.  

c) Innkalling til landsmøte skjer 

i samsvar med  vedtektenes § 

10 b).  

 

§ 8 Landsmøtets oppgaver  
a) Foreta valg av to dirigenter 

innledningsvis i landsmøtet  

b) Påse at vedtektene blir 

overholdt  

• 2 delegater fra hver KIA-

lokalavdeling  

• 1 delegat fra hvert nettverkslag  

• 1 delegat fra hvert 

menighetslag/forsamlingslag 

• 1 delegat fra hver KIA-

velferdsressursgruppe 

 

Fra de ansatte:  

• 2 delegater fra de ansatte, valgt av og 

blant de ansatte  

 

Fra landsstyret:  

• Landsstyrets medlemmer og 

varamedlemmer.  

 

Enkeltmedlemmer og KIAs ansatte kan delta 
med talerett, uten stemmerett. 

 
 

 

§ 7 Landsmøte 
a) Landsmøte blir holdt hvert 2. år. 

Ekstraordinært landsmøte innkalles 

når LS eller minst 1/3 av LM finner 

det påkrevd. Ekstraordinært 

landsmøte kalles inn med 21 dagers 

varsel.  

b) Saker som landsmøtet skal 

behandle må være sendt til 

landsstyret senest tre måneder før 

landsmøtet.  

c) Innkalling til landsmøte skjer i 

samsvar med  vedtektenes § 10 b).  

 

 

 

§ 8 Landsmøtets oppgaver  
a) Foreta valg av to dirigenter 

innledningsvis i landsmøtet  

b) Påse at vedtektene blir overholdt  
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c) Foreta valg av referent, 

tellekorps og to til å 

underskrive 

landsmøteprotokollen 

d) Trekke opp hovedlinjer, 

overordnet målsetting og 

strategi for arbeidet  

e) Behandle årsmelding for de 

to siste år og 

regnskapsrapporter fremlagt 

av landsstyret  

f) Godkjenne landsstyrets 

forslag til arbeidsprogram 

for kommende 

landsmøteperiode  

g) Velge styre og styreleder, jf. § 

9 

h) Behandle alle saker som LS 

legger fram  

i) Vedta vedtekter for KIA  

j) Oppnevne valgkomité på 3 

medlemmer og et 

varamedlem for 2 år 

k) Oppnevne protokollkomité, 

jf. § 18 

l) Behandle rapporten som 

protokollkomiteen 

fremlegger til hvert ordinært 

landsmøte 

V - LANDSSTYRET (LS) 
§ 9 Sammensetning  

a) Landsstyret (LS) består av 

leder, nestleder, fire 

styremedlemmer og to 

varamedlemmer valgt av LM, 

og en representant med 

vararepresentant valgt av og 

blant de ansatte. Minst en av 

representantene skal ha 

minoritetsbakgrunn. Begge 

kjønn skal være representert 

i LS.  

c) Foreta valg av referent, tellekorps 

og to til å underskrive 

landsmøteprotokollen 

d) Vedta en Strategiplan for arbeidet 

e) Gjennomgå årsmelding for de to 

siste år og regnskapsrapporter 

fremlagt av landsstyret 

f) Velge styre og styreleder, jf. § 9. 

Valgordningen er angitt i LMs 

forretningsorden. 

g) Behandle alle saker som LS legger 

fram  

h) Vedta vedtekter for KIA  

i) Velge en valgkomité på 3 

medlemmer og et varamedlem for 2 

år. Medlemmer og varamedlemmer 

av Landsstyret kan først velges til 

Valgkomiteen når 2 år har gått, etter 

at de har trådt ut av Landsstyret. 

j) Velge protokollkomité, jf. § 18 

k) Behandle rapporten som 

protokollkomiteen fremlegger til 

hvert ordinært landsmøte 

 

 

 

 

 

 

V - LANDSSTYRET (LS) 
§ 9 Sammensetning  

a) Landsstyret (LS) består av leder, 

nestleder, fire styremedlemmer og 2 

varamedlemmer valgt av LM, og et 

styremedlem med varamedlem valgt 

av og blant de ansatte. Minst et av 

styremedlemmene skal ha 

minoritetsbakgrunn. Begge kjønn skal 

være representert i LS."b) Dersom 

valgt medlem blir ansatt i KIA i mer 

enn 20 % går denne ut av LS. Ved 

midlertidig ansettelse går en ut for 
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b) Dersom valgt medlem blir 

ansatt i KIA i mer enn 20 % 

går denne ut av LS. Ved 

midlertidig ansettelse går en 

ut for den perioden en er 

ansatt. Vararepresentant trer 

i perioden inn som ordinært 

medlem. 

c) Representantene velges for 2 

år og kan gjenvelges 2 

ganger. De kan igjen velges 

etter å ha vært ute av LS i 2 

år. Vararepresentanter 

velges for 2 år.  

d) LS møtes minst 4 ganger i 

året. LS er beslutningsdyktig 

når minst 3 representanter 

er til stede. I tilfelle 

stemmelikhet teller leders 

stemme dobbelt.  

e) I LS møter 

generalsekretæren uten 

stemmerett, men med 

forslags- og talerett.  

 

f) LS kan nedsette et 

arbeidsutvalg som består av 

styrets leder og nestleder, 

samt ett øvrig styremedlem. 

LS fastsetter 

arbeidsutvalgets mandat. 

 

§ 10 Landsstyrets oppgaver  
a) Sørge for at vedtakene fra 

LM gjennomføres. 

b) Forberede saker til LM og 

sørge for at innkalling sendes 

ut senest 3 måneder før 

møtet holdes. Sakspapirene 

skal være delegatene i hende 

1 måned før møtet.  

den perioden en er ansatt. 

Vararepresentant trer i perioden inn 

som ordinært medlem. 

c)Styremedlemmene velges for 4 år 

der halvparten av Landsstyret står på 

valg annet hvert år. 

Styremedlemmene kan gjenvelges 1 

gang . De kan igjen velges etter å ha 

vært ute av LS i 2 år. 

Vararepresentanter velges for 4 år.  

d) LS møtes minst 4 ganger i året. LS 

er beslutningsdyktig når minst 3 

representanter er til stede. I tilfelle 

stemmelikhet teller leders stemme 

dobbelt.  

e) I LS møter generalsekretæren uten 

stemmerett, men med forslags- og 

talerett.  

f) LS kan nedsette et arbeidsutvalg 

som består av styrets leder og 

nestleder, samt ett øvrig 

styremedlem. Generalsekretæren kan 

delta  i AU som saksforbereder og 

sekretær. LS fastsetter 

arbeidsutvalgets mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 Landsstyrets oppgaver  
a) Sørge for at vedtakene fra LM 

gjennomføres. 

b) Forberede saker til LM og sørge for 

at innkalling sendes ut senest 3 

måneder før møtet holdes. 

Sakspapirene skal være delegatene i 

hende 1 måned før møtet.  

c) Vedta handlingsplan og 

totalbudsjett for hele KIAs 

virksomhet.  
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c) Vedta handlingsplan og 

totalbudsjett for hele KIAs 

virksomhet.  

d) Godkjenne årsrapport og 

regnskaper for hele KIAs 

virksomhet.  

e) Ta stilling til søknader om 

nye medlemsorganisasjoner, 

jf. vedtatte retningslinjer for 

opptak av medlemmer. 

f) Vedta opprettelse eller 

nedleggelse av regioner.  

g) Vedta opprettelse eller 

nedleggelse av regioner.  

h) Avgjøre kjøp og salg av fast 

eiendom.  

i) Være rådgiver for 

generalsekretæren.  

j) Fastsette lønnsregulativ og 

arbeidsvilkår for KIAs 

ansatte, nedfelt i KIAs 

Personalhåndbok.  

k) Ansette generalsekretær, 

regionledere og hovedledere 

i KIA velferd. Landsstyret 

kan delegere dette til 

Landsstyrets arbeidsutvalg 

(AU).  

l) Generalsekretærens 

arbeidsgiveransvar fratar 

ikke LS ansvar for sikring av 

et forsvarlig arbeidsmiljø, 

men kommer i tillegg til 

dette.  

m) Vedta dato og sted for 

landsmøte innen et halvt år 

etter gjennomført landsmøte.  

n) Utnevne to representanter 

fra LS til Personalutvalget 

(PU). PU skal videre ha en 

representant fra de ansatte i 

tillegg til generalsekretær. 

PU er underlagt LS og er et 

d) Godkjenne årsrapport og 

regnskaper for hele KIAs virksomhet.  

e) Ta stilling til søknader om nye 

medlemsorganisasjoner, jf. vedtatte 

retningslinjer for opptak av 

medlemmer. 

f) Vedta opprettelse eller nedleggelse 

av regioner.  

g) Avgjøre kjøp og salg av fast 

eiendom.  

h) Være rådgiver for 

generalsekretæren.  

i) Fastsette lønnsregulativ og 

arbeidsvilkår for KIAs ansatte, nedfelt 

i KIAs Personalhåndbok.  

j) Ansette generalsekretær.,  

k) Generalsekretærens 

arbeidsgiveransvar fratar ikke LS 

ansvar for sikring av et forsvarlig 

arbeidsmiljø, men kommer i tillegg til 

dette.  

l) Vedta dato og sted for landsmøte 

innen et halvt år etter gjennomført 

landsmøte.  

m) Utnevne to representanter fra LS 

til Personalutvalget (PU). PU skal 

videre ha en representant fra de 

ansatte i tillegg til generalsekretær. 

PU er underlagt LS og er et 

rådgivende organ for LS i spørsmål 

om lønns- og arbeidsvilkår. PU har 

møte minimum 1 gang i året. 
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rådgivende organ for LS i 

spørsmål om lønns- og 

arbeidsvilkår. PU har møte 

minimum 1 gang i året. 

 

§ 11 Forpliktende underskrifter  
Landsstyrets leder, eller i 

dennes fravær av 

nestlederens underskrifter, 

og generalsekretær, eller 

med dennes stedfortreder, 

forplikter KIA i fellesskap 

med sine underskrifter. 

 

 

 

 

 
§ 12 Hovedkontor  

Virksomheten til KIA styres 

og forvaltes fra hovedkontoret 

 

 

 

 

 

§ 13 Generalsekretærens 
oppgaver  

a) Ansvarlig for at landsstyrets 

vedtak gjennomføres  

b) Ansvarlig for daglig ledelse 

og drift av organisasjonen  

 

 

c) Ansvarlig for å utarbeide 

forslag til handlingsplan og 

budsjett som presenteres LS  

d) Ansvarlig for KIAs 

administrasjon  

 

 

 

 

 

§ 11 Forpliktende underskrifter  
Generalsekretæren har prokura. 

Landsstyrets leder og 

generalsekretærens underskrifter, i 

fellesskap, forplikter KIA Norge. 

 

 

 
§ 12 Hovedkontor § 12 og § 13 bytter 
plass 

Virksomheten til KIA styres og 
forvaltes fra hovedkontoret. 

Nasjonale prosjekter og 
programmer koordineres, ledes 
og styres sentralt  

 

 

§ 13 Generalsekretærens oppgaver  
a) Ansvarlig for at landsstyrets 

vedtak gjennomføres  

b) Ansvarlig for daglig ledelse og drift 

av organisasjonen  

 

c) Ansvarlig for å utarbeide forslag til 

handlingsplan og budsjett som 

presenteres LS. Utarbeider 

Virksomhetsplan 

d) Ansvarlig for KIAs administrasjon  

e) Overordnet ansvar for 

økonomistyring i organisasjonen  

f) Personalansvar for alle KIAs 

ansatte  

g) Representere KIA utad  

h) Koordinere kontakten med 

medlemsorganisasjoner, 

enkeltmedlemmer, offentlige 

myndigheter og andre aktuelle 

aktører  
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e) Overordnet ansvar for 

økonomistyring i 

organisasjonen  

f) Personalansvar for alle KIAs 

ansatte  

g) Representere KIA utad  

h) Koordinere kontakten med 

medlemsorganisasjoner, 

enkeltmedlemmer, offentlige 

myndigheter og andre 

aktuelle aktører  

i) Føre møteprotokoll for LS  

j) Øvrige arbeidsoppgaver er 

beskrevet i 

arbeidsinstruksen  

k) Skal sørge for at all 

forvaltning skjer i samsvar 

med offentlige lover og 

forskrifter  

l) Har ansvar for 

saksforberedelser og 

oppfølging av 

Landsstyremøtene.  

m) Foreta ansettelser, 

lønnsplassering og forvalte 

arbeidsgiveransvar i henhold 

til vedtektene.  

VI – REGIONENE 
§ 14 Regionene  

KIAs lokale arbeid utføres 

gjennom regionene. Det skal 

være en regionleder og ett 

regionråd for hver region. 

Opprettelse av regioner 

fastsettes av LS.  

 

§ 15 Regionrådet  
Regionrådet er sammensatt 

av representanter oppnevnt 

av medlemsorganisasjonene 

i regionen og to 

representanter fra 

i) Føre møteprotokoll for LS  

j) Øvrige arbeidsoppgaver er 

beskrevet i arbeidsinstruksen  

k) Skal sørge for at all forvaltning 

skjer i samsvar med offentlige lover 

og forskrifter  

l) Har ansvar for saksforberedelser og 

oppfølging av Landsstyremøtene.  

m) Foreta ansettelser, 

lønnsplassering og forvalte 

arbeidsgiveransvaret i henhold til 

vedtektene.  

 

 

 

 

VI – REGIONENE 
§ 14 Regionene  

KIAs lokale arbeid utføres gjennom 

regionene. Det skal være en 

regionleder og ett regionråd for hver 

region. Opprettelse av regioner 

fastsettes av LS.  

 

 

§ 15 Regionrådet  
Regionrådet er sammensatt av 

representanter oppnevnt av 

medlemsorganisasjonene i regionen 

og to representanter fra målgruppene 

oppnevnt av 

medlemsorganisasjonenes 

representanter. Minst en av 

representantene skal ha 

minoritetsbakgrunn. Begge kjønn skal 

være representert i regionrådet. KIA 

nettverkslag og KIA menighets-/ 

forsamlingslag skal normalt være 

representert. For alle oppnevnes 

personlige vararepresentanter. Etter 

behov kan rådet oppnevne andre 

medlemmer. Rådet og 
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målgruppene oppnevnt av 

medlemsorganisasjonenes 

representanter. Minst en av 

representantene skal ha 

minoritetsbakgrunn. Begge 

kjønn skal være representert 

i regionrådet. KIA 

nettverkslag og KIA 

menighets-/ forsamlingslag 

skal normalt være 

representert. For alle 

oppnevnes personlige 

vararepresentanter. Etter 

behov kan rådet oppnevne 

andre medlemmer. Rådet og 

vararepresentantene 

oppnevnes for 2 år. 

Regionleder er sekretær for 

regionrådet. Inntil to ansatte 

i regionen har møterett. 

Regionrådet velger selv sin 

leder og nestleder for ett år 

om gangen. Rådet møtes så 

ofte som det finner det 

tjenlig, men minst 4 ganger i 

året. 

 

§ 16 Regionrådets oppgaver  
a) Være samtalepartner og 

rådgivende organ for 

regionleder  

b) Være en aktiv ressursgruppe 

for KIAs virksomhet i 

regionen  

c) Bistå regionleder med å 

utarbeide forslag til årsplan 

og budsjett for KIAs 

regionale arbeid  

 

 

d) Arbeide aktivt for å styrke 

økonomien i regionen 

vararepresentantene oppnevnes for 2 

år. Regionleder er sekretær for 

regionrådet. Inntil to ansatte i 

regionen har møterett. Regionrådet 

velger selv sin leder og nestleder for 

ett år om gangen. Rådet møtes så ofte 

som det finner det tjenlig, men minst 

4 ganger i året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16 Regionrådets oppgaver  
a) Være samtalepartner og 

rådgivende organ for regionleder  

b) Være en aktiv ressursgruppe for 

KIAs virksomhet i regionen  

c) Bistå regionleder med å utarbeide 

forslag til årsplan og budsjett for KIAs 

regionale arbeid  

 

 

d) Arbeide aktivt for å styrke 

økonomien i regionen 

e) Holde god kontakt med de lokale 

medlemsorganisasjonene  

f) Ta initiativ til, og koordinere 

prosjekter og andre aktiviteter 

sammen med 

medlemsorganisasjonene  

g) Bidra til etableringen av lokalt 

arbeid, jf. § 17  

h) Invitere en representant fra hver 

lokalavdeling, nettverkslag og 

menighets-/forsamlingslag til et 

utvidet regionråd årlig  

i) Oppnevne to representanter til 

Landsmøtet  
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e) Holde god kontakt med de 

lokale 

medlemsorganisasjonene  

f) Ta initiativ til, og koordinere 

prosjekter og andre 

aktiviteter sammen med 

medlemsorganisasjonene  

g) Bidra til etableringen av 

lokalt arbeid, jf. § 17  

h) Invitere en representant fra 

hver lokalavdeling, 

nettverkslag og menighets-

/forsamlingslag til et utvidet 

regionråd årlig  

i) Oppnevne to representanter 

til Landsmøtet  

 
§ 17 Lokalt arbeid  

Lokalt arbeid i KIA drives 

som KIA lokalavdeling, KIA 

nettverkslag, KIA 

menighetslag/KIA 

forsamlingslag.  

Alle avdelinger og lag knyttet 

til KIA må forplikte seg på 

KIAs verdier og 

retningslinjer for innhold i 

arbeidet og krav som stilles 

til frivillige. 

  

§ 18 Protokollkomite 
a) Protokollkomiteen velges av 

LM og består av 3 – tre- 

medlemmer. Medlemmene 

kan gjenvelges en gang.  

b) Den som får flest stemmer 

innkaller til konstituerende 

møte. Komiteen velger selv 

sin leder og sekretær. 

c) Protokollkomiteen påser at 

LS vedtak er i samsvar med 

KIAs vedtekter og LMs 

vedtak. 

 

 

 

 
§ 17 Lokalt arbeid  

Lokalt arbeid i KIA drives som KIA 

lokalavdeling, KIA nettverkslag, KIA 

menighetslag/KIA forsamlingslag.  

Alle avdelinger og lag knyttet til KIA 

må forplikte seg på KIAs verdier og 

retningslinjer for innhold i arbeidet 

og krav som stilles til frivillige. 

 

 

 

 

  

§ 18 Protokollkomite 
a) Protokollkomiteen velges av LM og 

består av 3 – tre- medlemmer. 

Medlemmene kan gjenvelges en gang.  

b) Den som får flest stemmer 

innkaller til konstituerende møte. 

Komiteen velger selv sin leder og 

sekretær. 

c) Protokollkomiteen påser at LS 

vedtak er i samsvar med KIAs 

vedtekter og LMs vedtak. 

d) Protokollkomiteen gjennomgår LS 

protokoller. LS gjøres løpende 

oppmerksom på kommentarer 

og/eller spørsmål som komiteen 

ønsker å fremme i tilknytning til LS-

vedtak og saksbehandling. 

e) Protokollkomiteen gjennomfører 

normalt 2 møter i året. 

Protokollkomiteen kan innkalle 

styreleder, generalsekretær og andre 

i KIAs ledelsesstruktur for høringer 

og konsultasjoner om aktuelle saker. 

f) Protokollkomiteen rapporterer til 

landsmøtet. 
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d) Protokollkomiteen 

gjennomgår LS protokoller. 

LS gjøres løpende 

oppmerksom på 

kommentarer og/eller 

spørsmål som komiteen 

ønsker å fremme i 

tilknytning til LS-vedtak og 

saksbehandling. 

e) Protokollkomiteen 

gjennomfører normalt 2 

møter i året. 

Protokollkomiteen kan 

innkalle styreleder, 

generalsekretær og andre i 

KIAs ledelsesstruktur for 

høringer og konsultasjoner 

om aktuelle saker. 

f) Protokollkomiteen 

rapporterer til landsmøtet. 

VII - ENDRING AV VEDTEKTENE 
§ 19 Endring av vedtektene  

LM kan vedta endringer av 

vedtektene. Forslag til ny 

ordlyd må da være forelagt 

de ansatte, regionrådene, 

lokalavdelingene, lokallagene 

og medlemsorganisasjonene 

minst 2 måneder før LM. LM 

kan foreta språklige 

justeringer som ikke endrer 

innholdet i sak uten å gå 

veien om 2 måneders varsel.  

 

Endringer av vedtektene 

krever simpelt flertall i LM. 

Ved endring av § 1 og § 2 

kreves 2/3 flertall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - ENDRING AV VEDTEKTENE 
§ 19 Endring av vedtektene  

LM kan vedta endringer av 

vedtektene. Forslag til ny ordlyd må 

da være forelagt de ansatte, 

regionrådene, lokalavdelingene, 

lokallagene og 

medlemsorganisasjonene minst 2 

måneder før LM. LM kan foreta 

språklige justeringer som ikke endrer 

innholdet i sak uten å gå veien om 2 

måneders varsel.  

 

 

Endringer av vedtektene krever 

simpelt flertall i LM. Ved endring av § 

1 og § 2 kreves 2/3 flertall.  

 

 

 

 

VIII - OPPLØSNING AV VIRKSOMHETEN 
§ 20 Oppløsning av virksomheten  

Oppløsning av KIA kan skje når minst 

¾ av landsmøtets representanter 

stemmer for det, og når forslag om 

oppløsning er fremmet for LMs 

representanter og 

medlemsorganisasjonene minst 6 

måneder før et ordinært innkalt 

landsmøte. 

Gjenværende midler og verdier 

fordeles mellom 

medlemsorganisasjonene etter den 

fordeling som landsmøtet bestemmer. 
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VIII - OPPLØSNING AV 
VIRKSOMHETEN 
§ 20 Oppløsning av virksomheten  

Oppløsning av KIA kan skje 

når minst ¾ av landsmøtets 

representanter stemmer for 

det, og når forslag om 

oppløsning er fremmet for 

LMs representanter og 

medlemsorganisasjonene 

minst 6 måneder før et 

ordinært innkalt landsmøte. 

Gjenværende midler og 

verdier fordeles mellom 

medlemsorganisasjonene 

etter den fordeling som 

landsmøtet bestemmer. 
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Kommentarer og forslag til endringer av vedtekter 

 
På bakgrunn av samtale i KIA Bjørgvins regionråd ønsker vi å gi innspill til prosessen 

med endringer av KIAs grunnregler. 

Vi ser utfordringen dagens formuleringer gir i søknader om offentlige midler og er 

glade for initiativet til å endre oppsett og formuleringer. Samtidig er det ønskelig at 

grunnreglene i større grad enn det utarbeidete forslaget viderefører sin klare kristne 

identitet. 

Vi ser at intensjonen om videreføring ligger i bakgrunnsmaterialet for endringene, 

samtidig er ikke det nok, for det er paragrafene som blir stående, ikke hvordan man 

har tenkt i forhold til for eksempel “humanisme”,  “Lausanne dokumenter” eller andre 

endringer. 

 

Ivaretakelse av den kristne identitet er viktig inn mot medlemsorganisasjoner og ikke 

minst det frivillige engasjement vi ser fra disse organisasjonene. Den klare profil er 

også viktig, ja kanskje enda viktigerer for å videreføre vårt diakonale oppdrag; en 

spesifikk kristen utlevelse av kjærlighetsbudet.  

Ved at vi i KIA er oss bevisst vår kristne identitet, og viser dette i våre statutter, vil vi i 

større grad kunne fylle vår del av av mangfoldet av organisasjoner som engasjerer 

seg i integrering og bygging av det flerkulturelle Norge.   

Videre er det ikke minst viktig for alle som kommer til landet med en kristen tro at en 

av de store aktører på en klar måte viser sin kristne tilhørighet. Et moment som kan 

være av stor betydning for den integrering vi ønsker å bidra til i vårt arbeid. 

Til slutt, vi ønsker at det vårt formål i større grad skal være å løfte fram den ressurs 

som ligger i det flerkulturelle Norge. Både i forhold til menighetsbygging og i 

samfunnslivet generelt. 

Merk; I forslaget under er det vi foreslår å legge til merket med rød skrift, og det vi 

foreslår fjernes fra det nye forslaget er skrivet i kursiv. 
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Vedtekter 2019 

I - FORMÅL OG BASIS 

§ 1 Formål 

Formålet for Kristent 

Interkulturelt Arbeid (KIA) er å: 

1. 

a) Gjøre evangeliet kjent 

for mennesker fra 

andre kulturer som 

bor i Norge og som 

ikke kjenner den 

kristne tro, og føre 

dem inn i levende 

kristne menigheter og 

fellesskap. 

b) Utfordre kristne fra 

ulike kulturer til 

fellesskap, forsoning 

og åndelig vekst. 

2. 

a) Utøve diakonalt 

arbeid ved omsorg for 

hele mennesket. 

b) Skape menneskelig 

Forslag 2021 

I - GRUNNLAG, FORMÅL OG 

ARBEIDSFORM 

§ 1 Grunnlag 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

er en selvstendig, økumenisk og 

diakonal organisasjon som på 

oppdrag fra kristne kirker, 

institusjoner og organisasjoner i 

Norge er forpliktet til å arbeide for et 

flerkulturelt fellesskap i menighet og 

samfunn. KIA legger særlig vekt på 

menneskeverdet og bygger sitt arbeid på den 

kristne tro slik den er uttrykt i 

Bibelen og de tre oldkirkelige Bekjennelsene, 

(Følgende setning anbefales fjernet fra det nye 

forslaget; “og på den humanistiske tradisjon , 

med særlig vekt på menneskeverdet”) 

 ,  KIA gir sin tilslutning til Lausannepakten 

(1974) og dens videreføringer (1989 og 2010) 

med særlig henblikk på disse dokumenters 

vektlegging av alle kristne sitt ansvar inn mot 

migrasjon og flerkulturelle samfunn.   

§ 2 Formål 

KIA har som formål å: 

• Arbeide for integrering og 

inkludering av innvandrere og 

deres etterkommere i 
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kontakt over 

kulturgrenser og 

hjelpe hverandre til å 

finne trygghet i et 

flerkulturelt samfunn. 

c) Bidra til at innflyttere 

fra andre kulturer 

finner seg best mulig 

til rette i det norske 

samfunnet. 

menigheter, lokalsamfunn og 

arbeidsliv. 

• Arbeide for å bedre 

asylsøkernes livssituasjon. 

• Drive et diakonalt og 

helsefremmende arbeid med 

et flerkulturelt perspektiv. Gi 

økt språk- og 

mestringskompetanse, bedre 

helse- og livskvalitet hos 

innvandrere og deres 

etterkommere. 

-Arbeide for at innvandrere i større grad 

verdsettes som en ressurs i det norske samfunn. 

-Arbeide for å spre evangeliet til innvandrere og 

sammen med innvandrere, og føre dem inn i 

kristne menigheter og fellesskap. 

-Utfordre kristne fra ulike kulturer til fellesskap, 

forsoning og åndelig vekst. 
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Høringsuttalelse 

til 

Landsstyrets forslag til vedtektsendring for KIA 
 
Bergens Indremisjon har mottatt «Landsstyrets forslag til vedtektsendringer», datert 9.juli 
2021. Der legges det fram forslag til endringer av paragrafene som omhandler formål og 
basis. Begrunnelsene som gis, er dels pragmatiske og dels teologiske. 
 
I det følgende vil vi primært forholde oss til de teologiske begrunnelsene og de teologiske 
konsekvensene det gir. 
 
Etter vår oppfatning innebærer endringsforslaget en teologisk omtolkning av KIAs basis. Det 
kommer bl.a. til uttrykk ved at å «gjøre evangeliet kjent..» tas bort i forslag til nye vedtekter 
og at tilvisningen til Lausannepakten sløyfes. I stedet innføres det en tilvisning til «den 
humanistiske tradisjon med særlig vekt på menneskeverdet». 
 

Landsstyrets teologiske begrunnelse 
 
Landsstyret mener at de er forankret i «noen grunnleggende misjonsteologiske 
vurderinger». Men etter vår vurdering skjer dette på en måte som endrer den 
misjonsteologiske tenkning som gjeldende vedtekter forutsetter. Når Landsstyret prøver å 
begrunne sitt syn ut fra teologiske kjernebegreper som «Guds rike» og «inkarnasjonen», blir 
disse frelsesteologiske begrepene enten omtolket eller kraftig redusert i sitt innhold. «Guds 
rik» og «inkarnasjonen» blir ensidig beskrevet med moralske kategorien. Den fundamentale 
sammenhengen mellom frelse og atferd blir borte. Det endrer også forståelsen av diakonien 
i og med at den mister sin trinitariske forankring. Forslaget om å sløyfe gjeldene paragraf 1 a 
og b. Bekrefter denne dreiningen. 
 
Vi vil også advare mot å innføre i grunnlaget en tilvisning til «den humanistisk tradisjon med 
særlig vekt på menneskeverdet.» Den humanistiske tradisjon er et mangslunget begrep som 
mange tradisjoner vil ta til inntekt for sin tenkning, og det er langt fra sikkert at disse 
tradisjonene lar seg forene med et kristent syn på menneskets verd. Denne type uklarheter 
kan ha en retorisk og kommunikativ betydning, men de kan like godt ende opp i interne 
spenninger og motsetninger. Vi vil derfor advare mot å innføre denne type uklarheter i en 
grunnlagsparagraf.  
 
Tilvisningen til Lausannepakten tas også bort i det framlagte forslaget. Dette mener vi også 
gir signaler om en teologisk dreining. Paragrafen slik den står i dag er med på å tydeliggjøre 
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KIAs teologiske basis i evangelikal retning, men på en måte som ikke ekskluderer katolske og 
ortodokse kirkesamfunn.  
 
Den type teologisk dreining som her er påpekt, kan ikke forsvares med  
pragmatiske/kommunikative begrunnelser. 
 
Ellers i begrunnelsen blir det sagt mye godt om organisasjonens diakonale målsetting og 
arbeid. Men dette mener vi allerede er godt dekket inn i gjeldende vedtekter. 
 

Oppbygning av vedtektene 
 
Vi har ikke noe imot at KIAs grunnlag kommer først. Men paragrafen må sløyfe tilvisning til 
«humanistiske tradisjon» og gjeninnføre tilvisningen til Lausannepakten, jfr vårt forslag. 
 
I paragrafen om formålet mener vi at tidligere paragraf 1 a og b må komme med. De kan stå 
først i en rekke kulepukter. I og med at deler av den nåværende paragraf 1 a er tatt inn 
andre steder, forslår vi at dette punktet blir forkortet.  
 
I det framlagte forslaget er det foreslått en nyformulering av de diakonale tiltakene. De 
inkludere noen flere tiltak og perspektiver enn de gamle. Spørsmålet som kan reises, er om 
denne beskrivelsen av formålet blir for omfattende og for krevede å leve opp til når en f.eks 
skal påta seg et ansvar for å formidle forskning. Det krever at organisasjonen har tilstrekkelig 
kompetanse til å kunne vurder hva som er forskning, ideologi og propaganda. 
 
Paragraf 3 om arbeidsformer sier svært lite og kan egentlig sløyfes. 
 
I oversikten over vedtektene er våre forslag markert med rødt, jfr oversikten over 
vedtektene fra 2019 og det nye forslaget av 2021. 
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Vedtekter 2019 

I - FORMÅL OG BASIS 

§ 1 Formål 

Formålet for Kristent 

Interkulturelt Arbeid (KIA) er å: 

1. 

a) Gjøre evangeliet kjent 

for mennesker fra 

andre kulturer som 

bor i Norge og som 

ikke kjenner den 

kristne tro, og føre 

dem inn i levende 

kristne menigheter og 

fellesskap. 

b) Utfordre kristne fra 

ulike kulturer til 

fellesskap, forsoning 

og åndelig vekst. 

2. 

a) Utøve diakonalt 

arbeid ved omsorg for 

Forslag 2021 

I - GRUNNLAG, FORMÅL OG 

ARBEIDSFORM 

§ 1 Grunnlag 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

er en selvstendig, økumenisk og 

diakonal organisasjon som på 

oppdrag fra kristne kirker, 

institusjoner og organisasjoner i 

Norge er forpliktet til å arbeide for et 

flerkulturelt fellesskap i menighet og 

samfunn. KIA bygger sitt arbeid på den kristne tro slik  

den er uttrykt i Bibelen og de tre oldkirkelige  
 
Bekjennelsene. KIA gir sin tilslutning til  
 
Lausannepakten (1974) og dens aktuelle anvendelser  
 
av 1989 og 2010. KIA legger særlig vekt på et kristent  
 
syn på menneskets verd. 
 

§ 2 Formål 

KIA har som formål å: 

 

• Gjøre evangeliet kjent for mennesker fra 
 
 andre kulturer som bor i Norge og som ikke  
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hele mennesket. 

b) Skape menneskelig 

kontakt over 

kulturgrenser og 

hjelpe hverandre til å 

finne trygghet i et 

flerkulturelt samfunn. 

c) Bidra til at innflyttere 

fra andre kulturer 

finner seg best mulig 

til rette i det norske 

samfunnet. 

 
kjenner den kristne tro 
 
 

• Utfordre kristne fra ulike kulturer til  
fellesskap, forsoning og åndelig vekst. 

 

• Arbeide for integrering og 

inkludering av innvandrere og 

deres etterkommere i 

menigheter, lokalsamfunn og 

arbeidsliv. 

• Arbeide for å bedre 

asylsøkernes livssituasjon. 

• Drive et diakonalt og 

helsefremmende arbeid med 

et flerkulturelt perspektiv. Gi 

økt språk- og 

mestringskompetanse, bedre 

helse- og livskvalitet hos 

innvandrere og deres 

etterkommere. 
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FORSLAGSSKJEMA 
Frist: 1.oktober 2021 KIA Norges Landsmøte 2021 
Utfylt skjema sendes til: 
post@kianorge.no TIL KIAs ENDRINGSFORSLAG 

TIL VEDTEKTER 

 

Forslagsstiller:  NLM region vest v/ Per Byrknes, regionleder  

Organisasjon: Misjonssambandet vest (NLM region vest) 
 

Strykning Tillegg 
 

Til paragraf nr: Bokstav 
 
 
Stryk/endringsforslag nr.1 §1 Grunnlag: 

- Stryk siste del av setningen «...KIA bygger sitt arbeid på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen 
og de tre oldkirkelige bekjennelsene og på den humanistiske tradisjon, med særlig vekt på 
menneskeverdet..» 

- Og erstatt den med følgende «KIA bygger sitt arbeid på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen, 
de tre oldkirkelige bekjennelsene og kristen nestekjærlighet med særlig vekt på menneskeverdet.» 

 
Begrunnelse: 

Landstyret skriver at den kristne humanetiske tradisjonen ikke må blandes med den sekulære 
Human-Etiske tradisjonen, men vi frykter at dette lett kan skje når dette brukes i vedtektene. Selv 
om «humanisme» blir brukt i ulike sammenhenger, inklusiv i grunnloven, er det et for upresist 
utrykk i denne sammenhengen. «Humanisme» brukes f.eks. som et fagområde i det humanistisk 
fakultet på universitetet, knyttet til epoker i europeisk historie som renessansehumanistene eller 
nyhumanismen på 1800-tallet, som det å være human-etisk uten å være religiøs, eller med en 
religiøs begrunnelse, som humanistisk psykologi, pedagogikk og så videre, og som praktisk 
humanitært arbeid. I sine sammenhenger kan alle disse forskjellige definisjonene av humanisme 
være gyldige. Begrepet «humanistiske tradisjoner» kan således også oppfattes og tolkes ulikt, uten 
sikkerhet for at tolkningen nødvendigvis er forenelig med et kristent syn på menneskets verdi. 
 
Vi mener derfor at uttrykket «kristen nestekjærlighet med vekt på menneskeverdet» bedre ivartar 
KIAs formål og intensjon. 

 
Tillegg/endringsforslag nr.2 §1 Grunnlag: 

- Henvisning til Lausannepakten bør bli stående. Forslag til tekst: «KIA gir sin tilslutning til 
Lausannepakten (1974) og dens aktulle ansvendelse (1989 og 2010) med særlig henblikk på disse 
dokumenters vektlegging av alle kristne sitt ansvar inn mot migrasjon og flerkulturelle samfunn» 

-  
 
Begrunnelse: 

Vi er uenig med landsstyret i KIA som mener at Lausannepakten oppleves ekskluderende i et 
økumenisk perspektiv. Her mener vi at Lausannepakten i hovedsak vil gi motsatt effekt og oppleves 
som en trygg felles plattform for økumenisk samarbeid, uten å ekskludere verken katolske og 
ortodokse kirkesamfunn. Uten en tilknytning til Lausannepakten vil det kunne øke usikkerheten 
rundt hvilken teologisk plattform vi samarbeider. En slik usikkerhet kan føre til at noen velge å ikke 
gå inn i et slik samarbeid eller trekker seg ut av et eksisterende samarbeid. Med Lausannepakten i 
bunn vet man hva man har. Lausannepakten er f.eks. også tatt med som basis i NORME-
samarbeidet (Norwegian Council for Mission and Evangelism) som har vist seg å kunne samle 
ca.40 ulike kristne organisasjoner i Norge inn under samme paraply. 
 
 

 
 

 

Kryss av: Endring 
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Endringsforslag nr.3 §2 Formål: 

- Pkt. 1a og b under paragraf om «Formål» i gjeldende vedtekter må inn igjen i en eller annen form. 
- Forslag om at leggest til to nye kulepunkt under endringforslaget til landsstyret (§2 Formål),  

o Arbeide for å dele evangeliet med innvandrere og sammen med innvandrere. 
o Utfordre kristne fra ulike kulturer til fellesskap, forsoning og åndelig vekst. 

 

Begrunnelse: 
Vi ser utfordringen med at noen offentlige instanser har avslått søknad om støtte grunnet KIAs tydelige 
kristne formålsparagraf. Dette er det desverre flere av medlemsorganisasjonene som også kan vise til 
eksempler på de senere år. Om avslag skyldes at gjeldende vedtekter blir misforstått eller en tanke om at 
en kristen organisasjon skal være «nøytral» i spørsmål relatert til kristen tro for å få offentlig støtte er 
vanskelig å si. Diakonien følges naturlig av behovet for å vitne. Når man i DNK vigsler diakoner sier 
biskopen: Når Herren nå betror deg tjenesten som diakon, pålegger og formaner jeg deg – at du i 
vitnesbyrd og sjelesorg legger fram Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i Den hellige skrift, og 
som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse, osv. 
Vi mener at den tydelige evangelikale retningen og muligheten til et selvstendig arbeid der målsettingen 
er å gjøre evengeliet kjent for mennesker fra andre kulturer er betydelig dempet i Landsstyret forslag, 
selv om de i argumentasjonen for endringen sier at KIA vil fortsette med å forkynne Guds rike både i 
egen regi og i nært samarbeid med ulike kirkesamfunn. Hvis punktet om Lausanne-pakten også skulle 
forsvinne som basis for KIA, så er det lite som tydelig løfte frem det evangeliserende siktemålet som 
KIAs nåværende vedtekter løfter frem. 
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KIA – nye formuleringer i grunnlag, basis og arbeidsform. 

Forslag fra DELK til KIAs vedtekter 
 

Oppfølging av vedtak fra Landsmøtet 2019 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på vedtak fra Landsmøtet 2019: 

• prioritere å gjøre evangeliet om Jesus kjent for mennesker fra andre kulturer som 
bor i Norge med sikte på at de som enda ikke tror skal komme til tro på Jesus. 

Dette punktet ble vedtatt mot 5 stemmer, dvs med et massivt flertall. Likevel er oppdraget 
med å forkynne evangeliet med sikte på at de som enda ikke tror på Jesus skal komme til tro 
nedtont i nye forslag fra vedtektskomitéen. Har Landsmøtet sitt vedtak da blitt oppfylt? 
 

Ny struktur i §§ 1,2 og 3 
DELK støtter ny struktur i de tre første paragrafene med Grunnlag, Formål og Arbeidsform, 
slik det kommer fram i forslaget. 
 

Forslag fra DELK til formuleringer i de tre første paragrafene 
Vi viser til et eget argument med utdypinger til våre forslag. 
 
Vi foreslår at de tre første paragrafene vedtektene i KIA blir lydende slik: 
 
§ 1 Grunnlag 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en selvstendig, økumenisk og diakonal organisasjon 
som på oppdrag fra kristne kirker, institusjoner og organisasjoner i Norge er forpliktet til å 
arbeide for et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. KIA bygger sitt arbeid på den 
kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelsene og på den 
humanistiske tradisjon, med særlig vekt på menneskeverdet. KIA gir sin tilslutning til 
Lausannepakten. 
 
§ 2 Formål 
KIA har som formål å: 

• Gjøre evangeliet kjent for mennesker fra andre kulturer som bor i Norge og som ikke 
kjenner den kristne tro, og føre dem inn i levende kristne menigheter og fellesskap. 

• Arbeide for integrering og inkludering av innvandrere og deres etterkommere i 
menigheter, lokalsamfunn og arbeidsliv. 

• Arbeide for asylsøkernes livssituasjon. 

• Drive et diakonalt og helsefremmende arbeid med et flerkulturelt perspektiv. Gi økt 
språk- og mestringskompetanse, bedre helse- og livskvalitet hos innvandrere og 
deres etterkommere. 

• Påvirke samfunnet, kirkelige, politiske og andre aktører i integreringsarbeidet 
gjennom formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. 

 
Erhverv av økonomisk art inngår ikke i KIAs formål. 
 

46



LM sak 2 vedlegg 3 e) 
 

§ 3 Arbeidsform 
KIA arbeider gjennom: 

• Tiltak som KIA Norge selv setter i gang og gjennomfører 

• Tiltak i samarbeid med kirkesamfunn, organisasjoner, offentlige organer og andre 
samarbeidspartnere 

• Innhenting, systematisering og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap 
fra integreringsfeltet. 
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Sak 3 Vedlegg til vedtektene  

 
 

 

Landsstyrets forslag til vedtak:  

 

Landsmøtet vedtar Landsstyrets endringsforslag i vedlegg til vedtektene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VEDLEGG  

  

1. Forslag til vedlegg til KIAs vedtekter 

2. Gjeldene vedlegg til KIAs vedtekter av 2019 
3. KIA Askøy’s endringsforslag til vedlegg til vedtektene 
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Vedlegg til KIAs vedtekter 

Vedtatt på Landsmøtet 12 november 2021 

 

A) RETNINGSLINJER FOR OPPTAK AV NYE MEDLEMMER  

1. Landsstyret har ansvar for å ta stilling til søknader om opptak av nye 
medlemsorganisasjoner. 

2. Medlemskap tegnes sentralt i en eller flere regioner. 

3. Søkere må dele KIAs formål og basis i samsvar med §§ 1 og 2. 

4. Medlemsorganisasjonene betaler bidrag i henhold til avtale gjort mellom den enkelte 
organisasjon og landsstyret.  

5. Personlig medlemskap/Bedriftsmedlemskap kan tegnes uten formell behandling og 
registreres ved Hovedkontoret.  

6. Medlemsavgift fastsettes av landsstyret. 

 

B) VEDTEKTER FOR LANDSMØTETS VALGKOMITE 

§ 1. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING: 

Valgkomiteen velges på LM og består av 3 personer og et varamedlem. Valget er for 2 år. 
Gjenvalg kan skje en gang. 

§ 2. VALGKOMITEENS OPPGAVER 

Forberede og forestå valg av landsstyre, protokollkomite og valgkomite 

§ 3. FORBEREDELSE AV VALGENE PÅ LANDSMØTET 

Senest seks måneder før landsmøtet sender valgkomiteen melding til KIAs 
medlemsorganisasjoner, regionråd og lokallag om de valg som skal foretas på kommende 
landsmøte og oppfordrer til å forberede disse valgene. 

§ 4. VALG AV LANDSSTYRET TIL KIA NORGE 

Valgkomiteen har ansvaret for valget. Valg til landsstyret består av tre hovedelementer: 
Forarbeid, innstilling og valg. 

§ 4.1 Forarbeid til valg 

4.1.1 Medlemsorganisasjonene og regionrådene gis anledning til å komme med forslag til 
kandidater på leder, styremedlemmer og varamedlemmer innen 6 måneder før landsmøtet. Det 
oppfordres til å foreslå flere kandidater til de forskjellige vervene. 

4.1.2 Forslag på navn til landsstyret må være mottatt av valgkomiteen senest tre måneder før 
gjennomføringen av landsmøtet. 

4.1.3 Valgbare kandidater må være foreslått valgkomiteen tre måneder før landsmøtet. 

4.1.4 Medlemsorganisasjonene og regionrådene setter opp sine forslag på en prioritert liste som 
er rådgivende for valgkomiteen. 
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4.1.5 De personer som medlemsorganisasjonene og regionrådene stiller opp på sitt forslag, skal 
spørres på forhånd og gjøres kjent med KIAs vedtekter. 

4.1.6 Bare personer som har erklært seg villige til å stille som kandidater, kan innstilles til valg. 

4.1.7 Landsstyremedlemmene er forpliktet på å samtykke i §1 og § 2 i statuttene. 

4.1.8 For å være valgbar til landsstyret, må en være fylt 16 år. 

§ 4.2 Innstilling til valg 

4.2.1 Valgkomiteen foretar en endelig nominasjon av kandidatene ut fra hver 
medlemsorganisasjon/regionråds prioritering, men må prioritere en nødvendig 
helhetsvurdering av landsstyrets og organisasjonens behov for kompetanse. 

4.2.2 Valgkomiteen innstiller en person til leder av landsstyret. Videre foreslår valgkomiteen 
kandidater til de andre vervene. Det er ønskelig at det foreslås flere kandidater enn antall verv. 
Valgkomiteen er ikke bundet til de navn som er foreslått, men disse blir offentliggjort. Valgbare 
kandidater til alle verv må være foreslått til valgkomiteen innen tre måneder før landsmøtet. 

4.2.3 Valg av leder er første valg under landsmøtets sak valg. Valget skal være skriftlig. 

4.2.4 Ansatte i KIA kan bare velges til landsstyret som representant av og for de ansatte. 

§ 4.3 Valget under landsmøtet 

4.3.1 Landsmøtet velger først leder, deretter nestleder, styremedlemmer og avslutningsvis 
varamedlemmer. 

4.3.2 Etter valg på landsstyret velges valgkomiteen. 

4.3.3 Valget forestås av valgkomiteen. 

§ 5. VALG AV VALGKOMITE 

5. 1.Valgkomiteen består av tre medlemmer og et varamedlem. Minst et medlem skal ha 
minoritetsbakgrunn. 

5.2. Valgkomiteen nominerer kandidater til de forskjellige vervene. 

5.3. Valgkomiteen innstiller kandidat til ledervervet av valgkomiteen. 

5.4. Komiteen konstituerer seg selv i forhold til øvrige oppgaver. 

5.5. Medlemmer av valgkomiteen kan sitte i totalt tre landsmøteperioder, dvs. totalt seks år. 

§ 6. VALG AV PROTOKOLLKOMITE 

6.1. Protokollkomiteen består av tre medlemmer. 

6.2. Valgkomiteen nominerer kandidater til komiteen. 

6.3. Protokollkomiteen konstituerer seg selv i forhold til oppgaver angitt i Vedtektene § 18. 

6.4. Medlemmer av protokollkomiteen kan sitte i totalt to landsmøteperioder, dvs. totalt 4 år. 
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Vedlegg til KIAs vedtekter  

Vedtatt på Landsmøtet 1. november 2019  

  

A) RETNINGSLINJER FOR OPPTAK AV NYE MEDLEMMER   

  

1. Landsstyret har ansvar for å ta stilling til søknader om opptak av nye 

medlemsorganisasjoner.  

2. Medlemskap tegnes sentralt i en eller flere regioner.  

3. Søkere må dele KIAs formål og basis i samsvar med §§ 1 og 2.  

4. Medlemsorganisasjonene betaler bidrag i henhold til avtale gjort mellom den enkelte 

organisasjon og landsstyret.   

5. Personlig medlemskap/Bedriftsmedlemskap kan tegnes uten formell behandling og 

registreres ved landskontoret.   

6. Medlemsavgift fastsettes av landsstyret.  

  

B) VEDTEKTER FOR LANDSMØTETS VALGKOMITE  

  

§ 1. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING:  

Valgkomiteen velges på LM og består av 3 personer og et varamedlem. Valget er for 2 år. Gjenvalg 

kan skje en gang.  

§ 2. VALGKOMITEENS OPPGAVER  

Forberede og forestå valg av landsstyre og valgkomite  

§ 3. FORBEREDELSE AV VALGENE PÅ LANDSMØTET  

Senest seks måneder før landsmøtet sender valgkomiteen melding til KIAs medlemsorganisasjoner, 

regionråd og lokallag om de valg som skal foretas på kommende landsmøte og oppfordrer til å 

forberede disse valgene.  

§ 4. VALG AV LANDSSTYRET TIL KIA NORGE  

Valgkomiteen har ansvaret for valget. Valg til landsstyret består av tre hovedelementer: Forarbeid, 

innstilling og valg.  

§ 4.1 Forarbeid til valg  

4.1.1 Medlemsorganisasjonene og regionrådene gis anledning til å komme med forslag til kandidater 

på leder, styremedlemmer og varamedlemmer innen 6 måneder før landsmøtet. Det oppfordres til å 

foreslå flere kandidater til de forskjellige vervene.  

4.1.2 Forslag på navn til landsstyret må være mottatt av valgkomiteen senest tre måneder før 

gjennomføringen av landsmøtet.  

4.1.3 Valgbare kandidater må være foreslått valgkomiteen tre måneder før landsmøtet.  
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4.1.4 Medlemsorganisasjonene og regionrådene setter opp sine forslag på en prioritert liste som er 

rådgivende for valgkomiteen.  

4.1.5 De personer som medlemsorganisasjonene og regionrådene stiller opp på sitt forslag, skal 

spørres på forhånd og gjøres kjent med KIAs vedtekter.  

4.1.6 Bare personer som har erklært seg villige til å stille som kandidater, kan innstilles til valg.  

4.1.7 Landsstyremedlemmene er forpliktet på å samtykke i §1 og § 2 i statuttene.  

4.1.8 For å være valgbar til landsstyret, må en være fylt 16 år.  

§ 4.2 Innstilling til valg  

4.2.1 Valgkomiteen foretar en endelig nominasjon av kandidatene ut fra hver 

medlemsorganisasjon/regionråds prioritering, men må prioritere en nødvendig helhetsvurdering av 

landsstyrets og organisasjonens behov for kompetanse.  

4.2.2 Valgkomiteen innstiller en person til leder av landsstyret. Videre foreslår valgkomiteen 

kandidater til de andre vervene. Det er ønskelig at det foreslås flere kandidater enn antall verv. 

Valgkomiteen er ikke bundet til de navn som er foreslått, men disse blir offentliggjort. Valgbare 

kandidater til alle verv må være foreslått til valgkomiteen innen tre måneder før landsmøtet.  

4.2.3 Valg av leder er første valg under landsmøtets sak valg. Valget skal være skriftlig.  

4.2.4 Ansatte i KIA kan bare velges til landsstyret som representant av og for de ansatte. § 

4.3 Valget under landsmøtet  

4.3.1 Landsmøtet velger først leder, deretter nestleder, styremedlemmer og avslutningsvis 

varamedlemmer.  

4.3.2 Etter valg på landsstyret velges valgkomiteen.  

4.3.3 Valget forestås av valgkomiteen.  

§ 5. VALG AV VALGKOMITE  

5. 1.Valgkomiteen består av tre medlemmer og et varamedlem. Minst et medlem skal ha 

minoritetsbakgrunn.  

5.2. Valgkomiteen nominerer kandidater til de forskjellige vervene.  

5.3. Valgkomiteen innstiller kandidat til ledervervet av valgkomiteen.  

5.4. Komiteen konstituerer seg selv i forhold til øvrige oppgaver.  

5.5. Medlemmer av valgkomiteen kan sitte i totalt tre landsmøteperioder, dvs. totalt seks år.  
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Sak 4 Årsmeldinger for 2019 og 2020  
 

 

Landsstyrets forslag til vedtak:  

 

Landsmøtet tar årsmeldingene for 2019 og 2020 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VEDLEGG  

  

1. KIA Norge årsrapport for 2019 

2. KIA Norge årsrapport/årsmelding for 2020 
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KIA Norge                                            
Årsrapport 2019 

 
 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA Norge) har som strategisk målsetting å bidra til integrering av 

innvandrere i lokalsamfunn og menigheter og bygge bro mellom mennesker i Norge. 

KIA Norge har i 2019 arbeidet for å innlemme og inkludere asylsøkere, flyktninger og 
innvandrere i det norske samfunnet og menighetene slik at de ulike gruppene og 
enkeltpersonene kan finne seg til rette i storsamfunnet, lokalsamfunnet, nabolag og 
menigheter, som medborgere som bidrar til samfunnet økonomisk, og som kulturelle 
bidragsytere i nabolag, frivillighet og arbeidsliv. Her har KIA vært en brobygger. 

Organisasjon og økonomi  
Organisering av KIA 

Landsmøtet er KIAs øverste beslutningsorgan og møtes annet hvert år, det ble avholdt Landsmøte i 
1. november 2019. Landsstyret ivaretar driften og tar beslutninger, i henhold til vedtektene, i tiden 
mellom landsmøtene. Generalsekretæren leder det daglige arbeidet, støttet av Hovedkontoret i 
Stavanger. KIA Norge en distribuert, nasjonal organisasjon som består av 6 regioner og 3 
Velferdsavdelinger. KIA Øst, KIA Sør, KIA Rogaland, KIA Bjørgvin, KIA Møre og KIA Trøndelag utgjør 
KIAs regioner, og ledes av en regionleder. KIA har 23 lokalavdelinger (Svelvik er ny av året), der noen 
er fullt innlemmet i organisasjonen, lokallag og andre er løsere organisert og tilknyttet KIA som 
nettverkslag eller menighetslag. Programmet KIA Velferd har virksomheter i Oslo, Kristiansand og 
Stavanger, og består av KIA kompetanse, KIA Mestring og KIA Fremtid (barnepass i Stavanger og 
Kristiansand, integreringsbarnehage i Oslo), og ledes av leder KIA Velferd, lokalisert i Oslo.  

Ansatte 

KIA Norge har i 2019 gjennomsnittlig hatt 38,9 årsverk, fordelt på 92 personer som fikk fast lønn i 
KIA. Sykefraværet har vært høyt, ca. 10 %. Flere langtidssykemeldte trekker prosenten opp. 

Frivillige og brukere i KIA 

KIA Norge har hatt 800 frivillige knyttet til alle de ulike aktivitetene i 6 regioner, 23 lokallag og 3 
Velferdssatsinger i 2019. Blant disse er 60 frivillige i de mange ulike ressursgruppene rundt om i de 
lokale avdelingene, ca. 50 medlemmer i de ulike regionrådene og velferdsrådene. KIAs Landsstyre 
består også av frivillige og teller med på det samlede tall av unike frivillige i KIA. Med et forsiktig 
anslag tilsvarer dette som rundt 30 årsverk. De frivillige utgjør en svært betydelig og helt avgjørende 
innsats i organisasjonen.  

Et forsiktig anslag over antall «unike brukere» av alle KIAs arrangementer og tiltak gjennom året 
holder seg på 8300 enkeltpersoner har deltatt på KIA- arrangement, fra en gang til flere ganger 
ukentlig.  

Sak 4 vedlegg 1
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KIA gjennomførte en omorganisering med nedbemanning i 2019 på grunn av en krevende 
økonomisk situasjon, på grunn av betydelig redusert offentlig støtte og svakere økonomiske 
bidrag fra medlemsorganisasjonene. Dette siste, er en nedadgående trend som hadde utviklet 
seg gjennom mange år, jfr. tidligere rapporter. Årsverksreduksjonene ble hovedsakelig tatt i 
støtte- og stabsfunksjoner, for å skjerme 1.- linjearbeidet. Organisasjonen har i tillegg til å kutte 
flere årsverk i stab- og støttefunksjoner, redusert lønns- og personalkostnadene med lønnstopp, 
stillingsstopp og permitteringer.  Lederteamet ble nedlagt og ny stilling som generalsekretær ble 
etablert 1. februar 2019. Denne stillingen ble etablert i Oslo mens Hovedkontoret lå i Stavanger. 
Landsstyret besluttet å flytte hovedkontoret til Oslo, samlokalisert med generalsekretæren fra og 
med 1. august 2020. 

Den økonomiske situasjonen kommer frem av regnskapet og årsberetningen for 2019.  

Landsmøte 2019 

Landsmøte ble avholdt på Fjellhaug skoler 1. november 2019. Her ble det vedtatt en ny strategi- 
og handlingsplan for 2020-2022. Nytt landsstyre ble valgt. Forenkling og tydeliggjøring av 
Vedtektene ble vedtatt. 

Landsstyret frem til nyvalgt styre 1. november 2019: 

Erik Lunde (leder) 
Thea Haavet (nestleder) 
Odd Bjarne Ellefsen (styremedlem) 
Mozghan Rad (styremedlem) 
Espen Schiager Topland (styremedlem) 
Maria Handeland (styremedlem) 
Reidar Andestad (ansatt representant) 

Varamedlemmer: 
Javed David Zeerak 
David Kamalirad 

Nytt Landsstyre fra 1. november 2019: 

Magne Mjærum (leder) 
Anne Grethe Akselsen (nestleder) 
Espen Schiager Topland (styremedlem) 
Maria Handeland (styremedlem) 
Brit Skjelbred (styremedlem) 
Leoul Mekonen (styremedlem) 
Kathrine Idsø (ansatt representant) 

Varamedlemmer: 
Gry Tangstad 
David Kamalirad 
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Daglig Ledelse  

Sentralledelse: Generalsekretær m Hovedkontoret som administrativ støtte 
Ledelse i regionene: 6 regionledere 
Ledelse i KIA Velferd: Leder KIA Velferd 
Ledermøte: Generalsekretær, HK, Regionleder Øst og leder KIA Velferd. 
 

Region- og velferdarbeidet 

KIA REGION som består av 6 regioner har hovedsakelig arbeidet for å innlemme og inkludere 
ulike grupper flyktninger bosatt i flyktningmottak, lokalsamfunn og menigheter. Effekten av 
dette arbeidet er at innvandrere m ulik status og livskvalitet i større grad finner seg til rette i 
Norge, bidrar i arbeidslivet og til et mer mangfoldig og kulturrikt samfunn og menighetsliv. Det 
har blitt lagt vekt på at en effekt av dette regionarbeidet skal skape gjensidig åpenhet, være 
fredsskapende og dempe konfliktnivået.  

KIA VELFERD, som består av FREMTID, KOMPETANSE og MESTRING har i hovedsak arbeidet i 
Oslo, Stavanger og Kristiansand for å innlemme utsatte og sårbare kvinner som har falt ut av de 
offentlige introduksjonsprogrammene. Effekten av dette arbeidet er at kvinnene behersker 
norsk språk og får tilstrekkelig kunnskap om norske samfunnsforhold, væremåte, tenkemåte og 
kultur slik at de og familien ellers kan delta i samfunnslivet, følge opp barna i barnehage og 
skole, delta i arbeidslivet, og dermed bidrar dette programmet med å redusere sosial kontroll, 
utenforskap, marginalisering og barnefattigdom.  

Tillitsvalgt, verneombud og personalutvalg 

Victor Calvert ble gjenvalgt som tillitsvalgt på medarbeidersamlingen i 2019 og Kathrine Idsø ble i 
valgt for to år som ansattes representant i styret. Ingunn Heggheim-Bulteau ble valgt til nytt 
hovedverneombud i KIA Norge og Reidar Andestad ble valgt til nytt verneombud. KIAs 
personalutvalg har frem til 1. oktober bestått av Victor Calvert, Espen Schiager Topland og med Ann 
Helen Nilsen, fra hovedkontoret, som sekretær. Nytt styre vil oppnevne personalutvalg etter 
nyttårsskiftet. 

 

Eksternt samarbeid                                                                                                                                              
Gjennom samarbeid med andre deler vi kompetanse og øker KIAs legitimitet på innvandrerfeltet. Vi 
har valgt å engasjere oss i et bredt utvalg som samlet sett gjør oss mer slagkraftige i større 
sammenhenger og i de tyngre sakene. KIA er representert/medlem i følgende 
organisasjoner/nettverk/forbund: 
 

• NORME 

• K-Stud, medlem og representert i styret 

• Flerkulturelt kirkelig nettverk (Norges kristne råd), medlem i nettverket 

• Forum for barnekonvensjonen 

• Refugee Highway Partnership 

• Asylpolitisk forum 
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• Frivillighet Norge 

• AAEA- 

• Regionalt er KIA ansatte medlem i ulike sammenhenger som lokale Kristne Råd, lokale 
religion- og livssynsfora m.m. 

Internt samarbeid  

Det er gjennomført 9 ledermøter og 1 utvidet ledermøte med regionledere og mellom- ledere. Det 
har blitt gjennomført 1 medarbeidersamling for alle ansatte, 1 strategimøte mellom Landsstyret og 
utvidet ledermøte, 7 Landsstyremøter, 4 drøftingsmøter mellom tillitsvalgt, verneombud og 
arbeidsgiver, 1 AMU møte, etter nyvalgte representanter 1 november, 1 lønnsforhandlingsmøte 
mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Det er sendt ut en rekke orienteringer og informasjon om 
utviklingen i organisasjonen, særlig knyttet opp til omstilling og nedbemanning. Generalsekretæren 
har besøkt alle avdelinger 2 ganger. IA-avtalen har blitt fulgt opp og medarbeidersamtalene har blitt 
gjennomført.                                                             
KIA velferd har koordinatormøter en gang i måneden. Det har også blitt avholdt ressursgruppemøter 
i alle regioner og i KIA velferd minimum seks møter i året.  
 

Effekter av arbeidet 
KIA Norge har i 2019 arbeidet med utgangspunkt i Vedtektene, Handlingsplanen (2017-2019), 
ulike vedtak i Landsstyret og regionale/lokale planer, samt de målsettingene som er gitt av 
offentlige myndigheter og andre som har bevilget midler til prosjekter og programmer. En rekke 
resultater og måloppnåelser lar seg registrere, telle og rapportere, slik dette blir gjort til 
instanser der KIA har rapporteringsplikt. Effekten av arbeidet kan til en viss gard måles direkte 
eller indirekte (sekundæreffekt eller følgeeffekt), som angitt i rapporten. Men det er med dette 
som med mye annet i tilværelsen: Det beste i livet kan ikke telles, måles og veies. Et arbeid som 
skaper vennskap mellom ulike mennesker, trygge relasjoner og samfunnstilhørighet hos dem 
som har reist langt for å bosette seg her, er samfunnets langsiktige investeringer, fruktene kan 
høstes i generasjoner. Se også siste punkt om totaleffekt. 
 

Faglig omstilling og innretning 

KIA har omstilt sitt faglige arbeid fra å hovedsakelig arbeide inn mot flyktningmottak til å rette 
arbeidet inn mot integrering av bosatte flyktninger og mot innvandrere generelt. Fattige, sårbare 
og marginaliserte grupper har vært prioritert.     

   

Noen hovedpunkter fra arbeidet i 2019: 

• KIAs Landsmøte (LM) ble gjennomført 1 november i Oslo hvor blant annet vedtektene ble 
gjennomgått. LM vedtok også en ny strategi- og handlingsplan for 2020-2022. 

• KIA Velferd i Oslo, Kristiansand og Stavanger utvikles videre, både faglig og strukturelt, med 
offentlige tilskudd som finansieringsplattform. Dette er et relevant og populært faglig trippel-
tilbud rettet mot innvandrerkvinner som ellers er vanskelige å nå frem til. Tilbudets faglige og 
pedagogiske design bidrar til å heve språkferdighetene og øke kvinnenes (dermed også 
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familienes) samfunnsmobilitet, dempe negativ sosial kontroll, barnefattigdom, marginalisering 
og radikalisering (dette er de svakeste innvandrergruppene).  

• Antall kurs og kursdeltakere har holdt seg på samme nivå som i 2018. Dette gjelder i hovedsak 
ulike norskkurs, knyttet både til Velferd og til regionarbeidet. 

• Styrking av arbeidet for å bidra til at innvandrerkvinner skal bidra i arbeidslivet, blant annet 
gjennom prosjektet «veien videre» i Oslo, Stavanger og Kristiansand. 

• Arendalsuka, august 2019. KIA deltok med egen stand og fikk diskutere og samtale om 
innvandring og integrering med politikere, menings-feller og meningsmotstandere, bl.a. SIAN. 

• Det har vært flere innslag i ulike medier i løpet av året hvor KIA har fått muligheten til å drive 
med holdningsskapende kommunikasjon. Dagbladet (KIA Velferd i Oslo), NRK Rogaland, 
Stavanger Aftenblad og Rogalands avis (KIA Velferd og Region), Generalsekretærens artikler og 
debattinnlegg (4x) i avisene Vårt Land og Dagen. 

• Av regionenes og lokallagenes arbeid kan trekkes frem KIA-marsjen i Rogaland ble 
gjennomført for 10-ende gang, dette året på Bryne i strålende vær, med over 300 deltakere, 
der ordføreren hilste alle fremmøtte. Her mobiliseres mange frivillige, både fra menigheter og 
andre organisasjoner, blant annet sanitetskvinnene. KIA satser generelt på å øke 
engasjementet og bidragene fra frivillige, se region Trøndelag og KIA Velferd. 

• 8300 «unike» enkeltpersoner har deltatt på KIAs arrangementer, mange jevnlig gjennom året. 

• KIA Mandal, Hå, Ål, Drammen, Kristiansund og Arendal er fortsatt i prosess for å bli 
selvstendige Nettverkslag i samarbeid med KIA. KIA Drammen har gitt nye signaler om at 
primærønsket er å være et lokallag i KIA.  

• Satsning på flerkulturelt arbeid i menigheter. NMS prosjekt. Pilotprosjekt i KIA Sør og KIA 
Rogaland. Biskopen i Agder og ny biskop i Rogaland støtter dette arbeidet. KIA deltok under 
Kirkemøtet i Trondheim og innledet et samarbeid med DNKs ledelse for å bringe DNKs 
landsdekkende diakonale ressurser sterkere inn i integreringsarbeidet. 

• Veiledningsheftet om konvertitter ble ferdigstilt og distribuert. 

• Bemanningen i KIA ble redusert med 3 ÅV av økonomiske grunner. Nedtrekket ble tatt i 
sentraladministrasjonen for å skjerme den utøvende og operative delen av arbeidet. Dette 
betyr at sentralledelsen, etter nedtrekket, består av generalsekretær i hel stilling og 
administrasjonsleder i 50%, samt innleid regnskapsstøtte i 60%. 

• Ny generalsekretær ansatt 1. februar. 

Regionarbeidet 

Arbeidet i KIAs regioner har også dette året vært noe preget av utviklingen og omstillingen på 
asylfeltet. Denne utviklingen har bidratt til at regionene har tilpasse seg situasjonen og driver i 
hovedsak et arbeid rettet mot bosatte flyktninger og innvandrere generelt, med særlig vekt på 
sårbare og utsatte grupper.  Videre følger en presentasjon av regionene og den flerkulturelle 
aktiviteten i samarbeid mellom KIA og ulike menigheter /grupper. Direkte og indirekte effekter av 
arbeidet kan avlese i denne rapporten.  

Denne årsrapporten har lagt vekt på å presentere det regionale- og lokale arbeidet for å 
presentere direkte og indirekte effekter av arbeidet. 
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Region Rogaland 

Kathrine Idsø er regionleder i KIA Rogaland i 100 % stilling. 
Regionrådsleder:  

Ulike deler av arbeidet ble finansiert av offentlige tilskudd, mens andre deler ble finansiert av 
stiftelser, medlemsorganisasjoner, kirkeofringer og frivillige gaver. 
Det har vært nok et innholdsrikt å i Rogaland. Vi har jobbet for å synliggjøre det gode arbeidet vi gjør i 

regionen, både gjennom å levere prosjekter av høy kvalitet og være gode på internt/eksternt samarbeid 

(mot menigheter, kommune/stat og andre organisasjoner). Regionen har jobbet med å fortsette en del 

av de tiltakene vi har, forbedre og stabilisere dem. Vi har videreført prosjektene «Vi går for fellesskap», 

«Sommerferie ved sjøen», Informasjon og veiledningskurs, Menighetsnettverk, språkkafe og 

verdensmiddag. Det har vært jobbet med å skape tydelige rammer for bemanning og bærekraftig 

økonomi. Vi opplever at vi har mange gode og etterspurte prosjekter, utfordringen vår er til stadighet å 

tilpasse det de ressursene og økonomien vi har tilgjengelig.  

Lokalavdelinger og samarbeidspartner driver også fortsatt internasjonal kafe/global kafe i Sandnes, Hå 

og Ålgård. Samlet i Regionen har vi hatt vi hatt rundt 150 frivillige i sving gjennom året. 

Det har vært en markant nedgang på gavesiden så her må det jobbes målrettet fremover. For utenom 

gaver fra enkeltmennesker og kirker kommer vår økonomiske støtte fra medlemsorganisasjoner og det 

offentlige. De største offentlige prosjektmidlene kom fra IMDi, BUFFDir og Stavanger kommune. Foruten 

om dette fortsatte det andre året i en 3 årig avtale med NMS og vi fikk midler til «Vi går for felleskap» og 

Familieleir fra Miljødirektoratet. KIA Ålgård har drevet selv økonomisk i 2019, KIA Hå og internasjonal 

kafe i Sandnes har egen økonomi der regionen har bidratt økonomisk med prosjektstøtte.  

Kia Rogaland har et utstrakt og godt samarbeid, både mot det offentlige, kommune, kirke og frivillighet. 

Gjennom prosjektene våre er vi bla i kontakt med Kirkens bymisjon, IMF, NMS, DNK, BUFFDir, IMDi, 

Fylkeskommunen, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Helsestasjon, Barnevern, Flyktning enhet 

mm. Gjennom Menighetsnettverket håper vi også å kunne nå enda bredere ut i årene som kommer og 

kunne legge til rette for å styrke et kristent nettverk på det flerkulturelle feltet. 

Sommerleir: Den årlige familieleiren i samarbeidet med IMF, Indremisjonsforbundet, ble også videreført 

i år. Målet med leiren er å skape gode ferieminner for relativt fattige minoritetsfamilier. Som vanlig var 

leiren fulltegnet.25 frivillige reiste på leir sammen med 87 deltakere, derav 55 barn. Aleneforeldre og 

fjorårets venteliste ble prioritert. Deltakerne var fra Syria, Kongo, Etiopia, Norge, Somalia, Eritrea, Iran og 

Afghanistan. Arrangementet var en stor suksess og deltagerne dro hjem mettet på gode opplevelser. 

Økonomisk fikk vi i år god dra hjelp fra IMF og endt for første gang opp med overskudd. 

Vi går for fellesskap: Dette var 10. året «Vi går for fellesskap» ble arrangert. Også dette året i 

Kleppeloen, Generalsekretær, Ordfører i klepp kommune og 300 mennesker (250 av disse med 

innvandrerbakgrunn) deltok. Dette er et lavterskel arrangement som samler mange innvandrere i alle 

aldersgrupper. Siden vi hadde 10 års jubileum hadde vi håpet å kunne slå litt ekstra på stortrommen, 

men grunnet halvering i prosjektmidler ble det mye ekstra på de 45 frivillige.  

Informasjon og veiledningskurs: Vi har også i 2019 arrangert info og veiledningskurs for kvinner på 

norskkurset på KIA Huset i Stavanger. Kurset er også åpent for venteliste og andre kvinner med 

innvandrerbakgrunn. Målet er å gi kunnskap om det norske samfunnet, dets systemer som ofte avviker 
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fra systemene og kulturen i hjemlandet til mange flyktninger. Sammen med kompetansebygging på dette 

ønsker vi og å bygge tillit til nordmenn og det norske samfunn i sin helhet, og dette har vi lykkes svært 

godt med. Vi har bla hatt forelesere fra brannvesenet, fra transkulturelt senter, fra Flex-id om kultur og 

identitet, fra Ungdom og fritid i Stavanger kommune, Bymisjonen Stavanger og flere kvinnelige 

politikere. Ukentlig, 35 påmeldte med et snitt på rundt 19 hver gang, 12 ganger.29 Unike frivillige har 

bidratt med matlaging ol. Somalisk tolk har vært brukt..  

Menighetsnettverk: Vi har arrangert 2 nettverkssamlinger og planlagt et arrangement i 2020 dette året. 

På våren inviterte vi til en samling i Gand kirke. Temaet for samlingen var Fra avmakt til styrke og rettet 

seg både mot innvandrere og de som er i hjelperrollen. Vi hadde besøk av psykiater Jone Schanche Olsen 

som har lang erfaring på innvandrerfeltet. KIA sin intensjon med samlingen var å kunne bygge 

kompetanse, samt å gi frivillige, og ansatte, kunnskap som kan hjelpe dem i å ta vare på seg selv godt når 

de også tar vare på andre. Det er viktig for KIA å gå inn med kompetanse for både frivillige og ansatte i 

kirkene i forhold til dette. 33 deltok, herav friville fra KIA og kirker, ansatte i kirker og flere ansatte i ulike 

kommuners flyktningeseksjon som har tilknytning til KIA eller kirker.   

Høsten 2019 hadde vi en inspirasjonssamling en lørdag formiddag. Denne gangen lokalisert i en 

menighet på Bryne. 32 deltakere. Disse var frivillige i KIA og kirker, en del med annen nasjonal bakgrunn 

også. Her var faglig input fra Ragnhild Mestad fra NMS om inkludering i kirkene og det å ta imot en 

innflytter som en gjest, med påfølgende verdighet og behandling.  

Verdensmiddag: KIA har i over tjue år arrangert måltidsfellesskap som har fremmet god integrering i 

Stavanger, med en målgruppe og deltakere som er både fra vertsamfunn og mennesker med 

innvandringsbakgrunn.. Verdensmiddagene er en arena for dette. I 2019 opplevde vi bortfall i 

prosjektstøtte til dette prosjektet og hadde dermed bare anledning til å gjennomføre 2 middager på 

vårsemesteret. Flere får delta med å lage mat og vise fram sin kultur med stolthet, dele positive aspekt 

fra sitt hjemland og kultur. Vi har hatt 10 frivillige og rundt 32 deltagere innom på disse 2 samlingene. Vi 

håper å kunne gjenoppta dette arrangementet i 2020, da det måltidsfelleskap er viktige arenaer for 

deling av kultur, identitet og egenart 

Språkkafe: Dette er en ukentlig møteplass hvor mennesker møtes på tvers av kulturelle, religiøse og 

språklige forskjeller, samt kjønn og alder. Det er en uformell lærings- og mestringsarena med fokus på 

både samhold, mangfold og tverrkulturell kompetanse. Våren 2019 hadde vi 14 frivillige, 2 

praksisstudenter og 49 unike deltagere, fra 17 nasjoner, innom språkkafeen. Vi har hatt tema som typisk 

norsk, høytider og merkedager, cv skriving, trafikksikkerhet, normer og regler og kultur og tradisjon. 

Kia Rogaland har internasjonale kaféer i 3 kommuner, Sandnes, Ålgård og Hå. De drives selvstendig med 

kommunale midler. Sandnes og Hå har regnskapet under regionen 

Internasjonal kafe i Sandnes: Vi har fortsatt arbeidet med å drive internasjonal kafé i Sandnes. Kaféen 
holdes ukentlig på BådeOg kaféen i samarbeid med dem og Dnk. Kafeen er en åpen møteplass for 
migranter og ikke- migranter i alle aldre, menn og kvinner og mennesker med ulik religiøs og kulturell 
identitet. Internasjonal kafe fremmer en positiv holdning til kulturelt mangfold i samfunnet, sosial 
inkludering og gir språktrening i praksis. 
Det har vært rundt 18 frivillige og 1500 besøkende i kaféen gjennom 2019. Deltagerne kommer 
hovedsakelig fra Eritrea, Somalia, Etiopia, Syria og Afghanistan. Enkelte er fra land som Polen, Ungarn, 
Venezuela og Brasil. Prosjektet støttes med IMDi midler fra kommunen. 
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Global kafe: Hå har drevet kafé annenhver fredag gjennom året. De har ca 10-20 frivillige og rundt 50-60 

deltagere hver uke. Her får deltagerne mulighet til å trene på norsk og møte lokalbefolkning. Støttes av 

IMDi og får bakevarer fra et lokalt bakeri. 

Ellers har Hå arrangert tur til Holmavatn, Jærmuseet, håndballtrening, julemiddag, jule og nyttårsfest. I 

tillegg samler de som vil til Kia Fellowship 2 ganger i halvåret. Dette er en kristen samling med bønn, 

andakt og sang. Kom rundt 15-20 deltakere.  

Region Sør 

Mei Lian Chou er regionleder i KIA Sør i 60 % stiling.  

Regionrådsleder: Live Danbolt Drange. 

Organisasjonen 

KIA Sør har kontor i Kristiansand sentrum og har 9 avdelinger kontaktpersoner i Lyngdal, Mandal, 

Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje/Hornnes og Arendal, Porsgrunn og Skien. Regionleder er fortsatt 

Mei Lian Chou i 60 % stilling. Øvrige ansatte regionmedarbeidere er Jose E. Flores som i 1. halvår 

arbeidet 50%, fra 1.aug. ble stillingen av økonomiske årsaker redusert til 35% og Natassja Holvik som 

arbeidet i 40% stilling som regionmedarbeider og 20% som assisterende regionleder frem til september. 

I Skien fortsatte Maria Bruseland i vikariatet for Eva Marie S. Furuskjeg frem til Eva kom tilbake fra 
permisjon i Juni 2019 og tok over arbeidet. 

I Porsgrunn er Einrun Vestmoen ansvarlig for KiA arbeidet, hun er diakoniarbeider i DNK.  

KIA Sør har de siste årene bygget opp et omfattende tilbud til både innvandrere og nordmenn.  

KIA Porsgrunn er et samarbeid mellom Den norske kirke, Den evangelisk lutherske frikirke og 

Metodistkirken. 

KIA Arendals norske ildsjeler kommer vesentlig fra Dnk, men også fra Misjonskirken 

Ellers har vi et godt samarbeid med Voksenopplæringa, Med hjerte for Arendal og Intro (NAV) 

Kia Mandal opplever godt samarbeid og støtte fra DnK i byen og Misjonssambandet.  

Vi blir regnet med som en” institusjon” i byen og blir invitert til utvalg som er oppnevnt av kommunen  

Frivillige medarbeidere deltar i hele regionen i de forskjellige aktivitetene som er beskrevet i rapporten i 

tillegg til Leksehjelp – utenlandske, leksehjelp for enkeltpersoner, som besøksvenner og i Porsgrunn har 

minst 4 drevet øvelses kjøring. 

De ansatte går også på hjemmebesøk eller kafébesøk, går tur med damer, deler ut klær som var samlet 

inn/fått og i Porsgrunn delte ut noen gavekort på matbutikker, spesielt før jul. 

Hver avdeling i KIA Sør utarbeider egen rapport. Informasjonen varierer fra avdeling til avdeling 
selv om aktivitetene ikke er så forskjellige. Rapporten disponeres utfra de forskjellige 
aktivitetene. 

Inspirasjonssamlinger. 

Agder og Telemark bispedømme /KIA Sør med menighetene Vågsbygd, Domkirken, Hånes, Vennesla, og 
Lillesand ble invitert til en felles inspirasjonssamling i oktober 2019. Hensikten med samlingen var å lære 
av hverandre, inspirere hverandre, dele utfordringer og gleder, og å starte et nettverk av menigheter i 
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bispedømmet som arbeider med migranter i en eller annen form. Prosjektet «Folk møter folk» ble 
presentert. «Folk møter folk» Med hjerte for Arendal, er en dialogmetode utviklet ved 
Voksenopplæringen i Arendal. Hilde Mjøs har utarbeidet opplegget og delte engasjert om metode og 
erfaringer. Konseptet har siden spredd seg utover i Agderfylkene som en god metode for inkludering der 
Innvandrere og flyktninger kobles med majoritetsnordmenn. De 5 ulike menighetene stilte med 3-4 
deltakere hver, til sammen ca. 20. De fleste menighetene sendte diakonene som en av sine deltagere. 
Det ble også noe tid til erfaringsutveksling. Diakonene viser seg naturlig nok å være nøkkelpersoner i det 
flerkulturelle arbeidet, mange steder. 

Prosjektet i KIA Sør ivaretas av en egen prosjektkomite bestående av regionleder Mei Lian Chou, 
misjonsrådgiver i Agder bispedømme, Ivar Sandnes og migrasjonsleder i NMS Espen Schiager Topland. 
De har hatt 4 – 5 møter gjennom året for å planlegge og evaluere arbeidet. Neste inspirasjonssamling 
planlegges i april 2020. Temaet er toleranse og Audun Myhre fra Arkivet og Josef Hæier fra dialogarbeid i 
Arendal, blir bidragsytere. 

Våren 2019 arrangerte Skien en inspirasjonssamling for frivillige i Kia Skien og Porsgrunn. Vi fikk 

undervisning i kjønnslemlestelse fra Beate Bjerke Løchen. De frivillige som møtte opp synes det var 

veldig bra og følte de fikk ny kunnskap rundt dette temaet. 

I Kristiansand ble det i desember arrangert en fest for alle KIAs frivillige. De gjør en kjempeinnsats, og 

virker selv fornøyde med tilbud og oppfølging. 

Aktiviteter 

Norskkurs /Språkkafe / norsktreningskafe 

Den aktiviteten som er gjennomgående i alle lokallagene er språkkafe, norsktreningskafe med sosialt 

felleskap, for vennskap og kjennskap. Målgruppen er enkeltmennesker og familier fra ulike land som 

ønsker å bli kjent med hverandre. Det gis mye tid til å snakke sammen, å dele opplevelser gjennom 

underholdning, sang, lotteri og enkel forkynnelse.  

I Arendal er det Norsktreningskafé hver mandag i skoleåret, noen ganger med tema med ca. 40 

deltakere. Spesielle temakvelder har vært: Førstehjelpskurs – Refleksbruk –Vinterklær – Valg - Besøk av 

Brannvesenet - Lage grønnsakssuppe –Sylte gresskar. Det avholdes «Strikkekafé» Annenhver torsdag, 

innvandrerkvinner og norske pensjonister med 15 deltakere og Bakerovnsdag på Frolands Verk 

Kultursenter med 12 deltakere 

På Evje og Hornnes arrangeres flerkulturell kafé siste søndag i måneden. I 2019 har det vært 5 samlinger 

på vårsemesteret og 3 på høsten med god balanse mellom nordmenn og innvandrere. Det er et viktig 

mål at integreringen skal gå begge veier, og vi ønsker å bidra til god kulturutveksling. På samlingene 

serveres kaffe, saft, vafler og kaker. Det er leker for barna og de voksne prater sammen. I høst har vi 

utfordret mennesker fra ulike land til å ta med litt mat og fortelle litt fra kulturen sin. Det har vært 

spennende å få oppleve kurdisk, irakisk og eritreisk kultur og smake deilig mat derfra. Vi opplever også at 

frammøtet har blitt større og det har livet opp samlingene med disse innslagene. Det er flott når vi får se 

stolthet over egen kultur, klesdrakt og mattradisjoner. Ca. 15 frivillige fra ulike menigheter og 

forsamlinger har vært med og bidra til å lage samlingene. Vi har hatt ett planleggingsmøte, hvor vi også 

inviterte noen fra det flerkulturelle miljøet og leder av flerkulturell kvinnegruppe. Vi vil fortsette med 

dette i 2020. På samlingene har det vært mellom 30 og 70 mennesker, med et gjennomsnitt på ca. 45. Vi 

har reklamert for samlingene på Facebook-siden vår og med plakater. Økonomisk har vi i 2019 fått 5000 

kr i støtte av Evje og Hornnes Sparebank og 3000 kr av Sparebanken Sør. Dette har bidratt til at vi kunne 
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være med og sponse buss til Dyreparken i september, i tillegg til at det har dekket utgifter til samlingene 

våre.  

På Iveland er samlingene den andre og siste tirsdagen i måneden. Det har variert fra 40-70 personer på 

samlingene og mange barn kommer sammen med foreldrene. Kontakter knyttes, som igjen fører 

mennesker sammen på tvers av kultur språk og religion. Det har vært forskjellige aktiviteter på 

samlingene. Fra høsten 2019 gikk vi over til at samlingene var for kun for voksne, det førte til en drastisk 

reduksjon av fremmøtte, 10-25 personer, vi har likevel fortsatt det ut 2019.  

I Kristiansand var Natassja Holvik ansvarlig for norskkurs frem til hun gikk ut i permisjon. Da overtok Mei 

Lian ansvaret for aktiviteten. Hver tirsdag arrangeres norskkurs for voksne der elevene er delt inn i det 

nivået som passer den enkeltes norskkunnskaper. I 2019 har ca.100 elever vært fordelt på fire klasser og 

tre nivåer med forskjellig grad av oppmøte. Ca. 30 forskjellige nasjonaliteter har vært innom kurset i år. 

Hver uke har fem trofaste lærere undervist.  

Ansvarlig for norsktreningskafé for våren var Karina V. Andreassen og høsten 2019 overtok Natassja 

Holvik koordineringen av kaféen og alle frivillige har vært med på å ta ansvar. På det meste har vi hatt 17 

frivillige på denne aktiviteten. 6 - 32 deltagere og 6-10 frivillige møtes ukentlig til 2 timer med 

norsktrening. Det er et sted med undervisning i norsk kultur og en arena for vennskap og tillit. Det er ca. 

40 samlinger i året. Totalt var over 100 deltagere innom i løpet av året.  

I Mandal arrangeres kafé i Mandal Bedehus, 3 samlinger pr. mnd. Fra høsten 2019 også i Kirkesenteret 1 

KIA kafé pr. mnd.  

I Porsgrunn ble det avholdt Språkkafe i Metodistkirken en gang i måneden våren-19. Det var ikke så stor 

oppslutning så den ble lagt ned etter sommeren. 

I Skien ble språkkafe startet som en ny aktivitet i januar 2019, annenhver torsdag, kl. 16:30-18:00. Det er 

fire i språkkafe-komiteen, hvorav 2 ny-pensjonerte lærere fra Voksenopplæringa, en frivillig på 

kjøkkenet, foruten Torunn som har hovedansvaret for aktiviteten fra KIA’s side. Det er en stor styrke å ha 

med lærere fra voksenopplæringa på dette, de har lagt opp et variert program faglig. Vi ønsker å legge 

vekt på at læring også skal være morsomt og lystbetont, og ikke minst har vi fokus på gode samtaler ved 

bordene og å skape nye vennskap. Fremmøte på språkkafeen har variert fra 12 til 22, inkludert 

arrangørene. Vi har en stabil gjeng med nordmenn som møter trofast opp (6-8), men 

innvandrerdeltakelsen har svingt fra 2 til 9. Vi har potensiale for flere innvandrere, og arbeider hele tiden 

for å få flere deltakere. Vi hadde 11 samlinger våren 2019, og 8 samlinger høst 2019. Opplegget, er at vi 

alltid åpner med et ordspråk el.l. gjerne tilpasset dagens tema. Vi har utarbeidet et hefte med sanger 

som vi synger fra. Ut fra dagens tema legges det opp til mye samtaler ved bordene. 

På Vennesla arrangeres INTERKULTURELL KAFÈ i kjelleren i Vennesla Frikirka hver tirsdag klokka 18-20, 
bortsett fra i skolens ferier. Gratis vafler/kaffe/te/saft. Vi holder til i gode og romslige lokaler, med 
lekeplass for barna, biljard, bordtennis og andre brettspill som ligger fremme. Vi har ikke noe program, 
kaféen skal kun være et treffsted der mennesker møtes og vennskap dannes. Dessuten kan de som 
ønsker det få leksehjelp eller litt norskundervisning. Det kommer både innvandrere og nordmenn. Det 
ligger godt til rette for å ta med barna, så her er folk i alle aldre representert. Det kommer ca. 30 – 40 
personer til kaféen hver gang. Mange har fått nye venner gjennom Kia-kaféen, den er en brobygger 
mellom innvandrere og nordmenn i Vennesla.  

Frikirka er raus og stiller med lokaler. De spanderer også kaffen vi bruker. De støtter kaféen på alle måter, 
og deres positive innstilling er helt avgjørende for at vi kunne starte og fortsatt kan drive dette arbeidet. 

66



11 
 

  Årsrapport 2019 s. 11 av 25 
 

Vi ønsker å fortsette som før, med et enkelt konsept som først og fremst er et sted å treffes. I og med at vi 
ønsker å ha åpent hver uke, er det viktig å gjøre arbeidet med kaféen så enkelt at de frivillige kan klare å 
stå i det over tid. Og derfor jobber vi i team, med ansvar bare en gang i måneden hver. Noen av damene 
på teamene møter hver tirsdag så sant de kan, for å drive norsk-undervisning med de som ønsker det. 

Spesielt gledelig i 2019: flere kommer både for å få norsk-undervisning og leksehjelp. Det er spesielt 

gledelig at en av de eritreiske flyktningene er med på et av teamene som har ansvar for vafler og kaffe 

mm.  

Leksehjelp  

I Skien har Øyvind Venheim fortsatt ansvaret for å føre frammøte og et faglig ansvar. «Faghjelpene» er 

stort sett eldre mennesker som jobber som frivillige og bruker sin både praktiske og teoretiske bakgrunn 

til å hjelpe elevene. Av og til kommer det brukere som bare ønsker å snakke med noen av oss for å trene 

på språket. Vi har leksehjelp i de nye lokalene våre i Hauges Minde i Lundegata 15. Leksehjelpen følger 

skoleruta til kommunen. I 2019 har vi hatt 35 samlinger, 21 på våren og 14 på høsten. Totalt har 114 

brukere benyttet seg av vårt tilbud dette året. 10-12 faghjelpene møter opp jevnlig, i tillegg til 2 personer 

som deler på å servere kaffe/te med kjeks og frukt på kjøkkenet. Dette er en arena der mange får snakke 

norsk og bli bedre i det, mer enn bare en plass å få hjelp med lekser. Mange har ikke et stort norsk 

nettverk, og vi tror derfor at vi spiller en stor rolle i integrering, tverrkulturelle vennskap og språktrening. 

En gjentagende glede er at vi har en veldig trofast gjeng som stiller opp som frivillige igjen og igjen. 

Hjelperne har en blandet kompetanse, den erfaringen flere har fra forskjellig genrer av arbeidslivet er 

også uunnværlig. Så teamet som helhet utfyller hverandre på en god måte.  

Det er også en glede å se og høre at det er mange som får et stort utbytte av å komme til leksehjelp - 

både sosialt, faglig og kulturelt sett. “uten leksehjelp hadde jeg ikke vært der jeg er i dag faglig” er blant 

annet et sitat fra en som bruker leksehjelp nesten hver tirsdag. Det er mange som også utrykker at det er 

et godt sted å være. Det tror vi kan være på grunn av den stabile frivillighetsgjengen, og at vi «ser hele 

mennesket». De frivillige gjør en kjempe jobb, og det er tydelig at folk føler seg sett og lyttet til, samtidig 

som de får konkret hjelp med leksene sine.  

Kvinneforum 
I Skien har det vært utfordringer de siste to årene. Da vi ikke hadde noen ny leder til å ta over høsten 

2019, valgte vi å legge kvinneforum i Skien på is. Vi håper det vil gjenoppstå med ny gnist, iver og 

fornyelse! 

I Porsgrunn arrangeres Kvinnekafe/kvinnegruppe på Voksenopplæringa annenhver torsdag mellom 

kl.12-14. 18 ganger i 2019. Ca. 30 utenlandske, 4-5 norske damer pluss 4-5 elever fra Grenland 

folkehøyskole spiste et enkelt brødmåltid sammen. Noen elever fra Introduksjonsprogrammet på 

Voksenopplæringa pluss 10-15 utenlandske damer fra byen var med videre fram til kl.14. Leksehjelp, 

sang, forming, spill og ikke minst samtaletrening på norsk. 

KIA Venn 
Skien KIA: det er gledelig å observere at flere av vennene som ble koblet for flere år siden fortsetter å 

møtes, og enkelte nye opprette fra tid til annen, selv om dette ikke lenger formelt sett er et eget 

prosjekt. 
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 «ERFARINGER MED GUD» / BIBELGRUPPE 

Høsten 2019 begynte Skien med en ny aktivitet kalt: «Erfaringer med Gud». Mona Hylton tok 

hovedansvar for innholdet i samlingene i samarbeid med Eva og Torunn. Vi ønsket å ha en samling med 

tydelig kristent innhold, hvor vi viste korte, talende filmsnutter, samt fikk kristne innvandrere til å fortelle 

om sine liv med Gud. Vi hadde to samlinger i forlengelsen av språkkafeen (17.10 og 14.11), hvor vi først 

serverte suppe og deretter hadde programmet. Ca. 10-12 personer deltok, flere av de som hadde deltatt 

på språkkafeen rett før, samme dag. 4 personer delte sine historier, deriblant ei dame fra England, ei fra 

Burma og ei fra Rwanda/Kongo. Vi har bestemt 3 slike samlinger også for våren 2020, en av dem er en 

filmkveld. 

I Porsgrunn hadde Ragnvald Bø med hjelpere ei bibelgruppe med noen utenlandske våren -19. Han 

hadde også med noen på Alfakurs høsten -19 

Fotball 
I Kristiansand var Natassja Holvik ansvarlig våren 2019: og Jose Eduardo Flores høsten 2019. Hver fredag 

fra kl. 20.00 – 22.00 arrangeres fotballtrening. Det har vært mellom 9 - 30 deltakere og 1-3 frivillige. Det 

er stort sett gutter/menn som møter opp fast, men det har vært noen jenter/ kvinner innom også. Det er 

tydelig at fotball er noe som bringer mennesker sammen.  

Svømming og vannaktiviteter 
I Arendal er det avholdt svømmekurs for damer: annenhver torsdag med ca. 20 deltakere og 

svømmekurs mix (damer og menn) – annenhver torsdag med ca 10 deltakere. 

Det er også avholdt livredningskurs for ledere på svømmekurs med 5 deltakere.Aannenhver tirsdag er 

det Aqua-helse – varmtvannsbasseng for damer med helseutfordringer med ca. 10 deltakere 

Søndagsturer og andre turer 

I samarbeid med Kirkens internasjonale fellesskap, har vi i Kristiansand arrangert fem søndagsturer og 

andre turarrangementer, med et snitt på ca. 17 deltakere. 

I ARENDAL ARRANGERES TURER I SKOG OG MARK - ALLE ÅRSTIDER  

Iveland har hatt en utedag vinteren 19 med aking, ski og grilling som var veldig vellykket a. 80 var der. 

Evje / Hornnes arrangerte tur til LOS-dagen i Dyreparken, i samarbeid med voksenopplæringen. 

17. mai-frokost 
I samarbeid med Kirkens internasjonale fellesskap, arrangerte Kristiansand for sjette år på rad en 17. 

mai-frokost der det kom 85 personer. 

Verdensmiddag / Internasjonal middag 

I Porsgrunn avholdes Internasjonal middag en torsdag i måneden i Frikirken. 8 ganger. 80-120 barn og 

voksne til stede vanligvis, (50 i desember), 12-15 frivillige hver gang. De samme elevene fra Grenland 

folkehøyskole som var med på Kvinnekafeen/Kvinnegruppa, hjalp også til på middagene ca 5 ganger. 

Ungdommer fra Conf. crew og UIO var også med noen ganger. Mat fra et land hver gang. F.eks. Eritrea 

en gang, Afghanistan neste gang, osv. Samlingsstund til slutt med bibelfortelling og enkle, kristne sanger. 

I Kristiansand er arrangementet et samarbeid mellom Kirkens Internasjonale Fellesskap Kristiansand og 

KIA Kristiansand. Ca. en fredag i måneden arrangeres Verdensmiddag fra kl. 17.00 – ca. 19.00. 

Gjennomsnittlig 100 personer er innom og spiser deilig mat fra forskjellige land. Det er en god blanding 
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av nasjonaliteter som kommer. I tillegg til middag, er det et program som inneholder 

underholdningsinnslag som sang og dans og forskjellige leker. I løpet av 2019 ble det avholdt seks 

verdensmiddager. Våren 2019 ble middagen arrangert i Frikafeen til Frikirken, på en samling kom 250 

gjester. Høsten 2019 flyttet vi tilbake til Domkirkens menighetshus. Der er kapasiteten maks 100 gjester. 

I Mandal Fra høsten 2019 arrangertes Kia middag, en internasjonal middag, i Kirkesenteret en gang pr. 

mnd. Innvandrerne lager mat fra sin egen kultur. Disse samlingene samler flest folk. Fremmøte: ca. 40-60 

mennesker. 

Høstskole 

I Kristiansand var ansvarlig/arrangører av Høstskolen KIA Kristiansand i samarbeid med Kirkens Bymisjon 

Kristiansand. I Nome mottak, har KIA Skien ansvar for denne aktiviteten. Begge steder har samarbeidet 

med mottakene. I Lyngdal samarbeider Frivillighetssentralen med KIA Lyngdal.  

Høstskolen arrangeres i høstferien. Det ble det gitt opplæring i parkour – moderne gateturn med 

forsering av hindre på akrobatisk vis, luftakrobatikk (trapes og tissue), balanse og koordinasjon (ulike 

typer). Alle elevene fikk prøve seg på samtlige sjangere og det var ikke nødvendig med noen forkunnskap 

for å delta i kursene. Kurset ble ledet av ansatte v/Eskil & Co. Høstskolen ble arrangert i Lyngdal 1. og 2. 

10, i Kristiansand 3. og 4. 10 og i Nome 5. og 6. 10. Målgruppen for tiltaket var barn mellom 6-12 år som 

bor på mottak. Målet var at barna skulle lære å samarbeide med hverandre på tvers av kultur, men også 

oppleve mestringsfølelse og bare ha det gøy, samt ha noe å fortelle andre klassekamerater om etter 

høstferien. Det var 31 barn som deltok i Kristiansand, ca 25 deltok i Lyngdal (her er alle barn invitert til å 

være med siden det var midler som Lyngdal Frivillighetssentralen hadde) og 16 barn i Nome. Til sammen 

72 barn. Den siste halvtimen av kurset i hver by, var det oppvisning for foreldrene. Det var stort å kunne 

arrangere noe slikt for barna. Flere av foreldrene syns det var så fint å se at barna deres kunne utfolde 

seg på den måten. 

I høstferieuken arrangerte Skien Eskils høstskole for barn fra 6-12 år på Nome mottak. Høstskolen 

foregikk fra lørdag til søndag kl. 09-00-15.00. Mottaket hang opp plakat med påmeldingsliste. Ca 20 barn 

ble med på dette.  

Leirer 
KIA Mandal arrangerte LEIR på Undeland Misjonsgård, i samarbeid med Misjonssambandet med god 

oppslutning fra etniske nordmenn.. 45 deltakere fra Mandal. Vi oppnådde finansiering fra Buf-etat. 

I 2019 har KIA Kristiansand hatt en mindre sommerleir enn vi pleide å ha. På grunn av usikkerhet om 

finansiering, var vi forsiktige med å invitere mange til leir. Vi dro fredagskvelden, hadde 2 overnattinger 

og dro tilbake etter middag på søndag. Programmet bestod hovedsakelig av sommerlige aktiviteter som 

bading, kanoturer, sporlek, vannrutsjebane for de minste, kano og andre uteleker. Vår erfaring er at 

denne type program er godt egnet til relasjonsbygging, og gode vennskap oppstod i løpet av helgen. 

Leiren hadde imidlertid også møtelignende program. Vi tror Internasjonal leir er viktig for dem som 

deltar, og håper det vil være mulig å arrangere også neste år. Vi har også inntrykk av at leiren fungerer 

som en trening i å leve sammen i Norge.  

I Arendal arrangeres Påskeavslutning – gul mat + tilbud om å være med på påskevandring oppe i kirken 

der nesten samtlige ble med, uansett religion, Sommeravslutning – tur til Åmli med museumsbesøk og 

samling i privat fritidsbolig, adventstida med temaene: Kristen jul med utgangspunkt i at både kristne og 

muslimer erkjenner at Jesus har levd, Juleavslutning med baking - og sang av julesanger, Nissefest med 
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grøtservering og nissebesøk og 4 mandagskvelder med besøk i privathjem (bakst, hygge, 

modelljernbane)  

Samarbeid med mottak  
KIA Sør får besøk fra integreringsmottaket når de har nye som har flyttet til mottaket. Gruppen bestod av 

ca. 20 personer inkludert tolk. Gruppen fra integreringsmottaket besøker forskjellige frivillige 

organisasjoner for å se og høre hva de kan tilby. Vi tar godt imot dem, forteller litt om KIA, om 

kulturforskjeller og forteller hva slags aktiviteter de kan være med på hos oss. Det er flott å ha så tett 

kontakt med integreringsmottaket. Flere av de besøkende hadde allerede funnet KIA og var allerede 

deltager på norskkurs og norsktreningskafeen.  

Språktrening 
Februar 2019 startet vi i Kristiansand språktrening på Integreringsmottaket som en del av det 

obligatoriske opplegget for de som bor på Mottaket. Målet er å få deltagerne til å snakke norsk. Mange 

av dem som kom til mottaket i fjor var fra Tyrkia, de er veldig ressurssterke og lærer fort, men det var 

kanskje ikke så lett å snakke norsk selv om de var veldig flinke i grammatikken. Dette tilbudet er en måte 

å hjelpe dem fortere i gang med å kommunisere med mennesker rundt seg. Vi har nådd ca. 80 

mennesker på denne måten.  

Nome mottak 
KIA Skien har hatt aktiviteter i samarbeid med Nome statlige mottak, med støtte fra IMDI. I samarbeid 

med aktivitetslederen på mottaket drøftet vi ulike behov/ønsker, og kom fram til at vi skulle arrangere 

en sommer-event, en akrobatisk høstskole og at vi skulle ha månedlige samlinger for kvinnene.  

Grillmat ble innkjøpt på forhånd av KIA og aktivitetsleder på mottaket. Mange beboere ble satt i 

aksjon for å tilberede mat til festen. Hele mottaket var invitert til mat og leker, spill, samtale med mer. 

Mottaket inviterte også mennesker fra andre frivillige organisasjoner som har samarbeidet med 

mottaket på ulike måter, og nesten alle kom. Fra KIA kom ca.12 personer som deltok på festen, hvor 8 av 

de var ungdom i 20 åra. Nesten hele mottaket kom på festen utenom noen Eritreere som feiret Eritreisk 

nyttår. Til sammen ble vi mellom 150-200 mennesker, fra små barn til eldre. Det ble en kjempeflott 

samling med fint vær, god grillmat og salater, gode samtaler og mye liv, glede og aktiviteter. Den lokale 

avisa hadde også fått med seg denne festen og kom for å lage en reportasje. 

Kvinneforum Nome flyktningmottak  
Da vi la kvinneforum i Skien på is, bestemte vi oss for å ta kvinneforum opp på Nome flyktningmottak i 

Ulefoss, slik at vi kunne opprettholde kontakten med noen av kvinnene som hadde kommet på 

kvinneforum tidligere. Samlingene viste seg å være en stor suksess! Det var veldig artig å ta kvinneforum 

opp på flyktningmottaket. Første samling kom nesten alle damene på mottaket, totalt var vi mellom 45 

og 50 damer inkludert oss frivillige  

KIA Sør videreførte menighetsprosjektet i samarbeid med NMS v /rådgiver migrasjon, Espen 
Schiager Topland og DNK v/misjonsrådgiver i bispedømmet, Ivar Sandnes. Prosjektets visjon, mål og 
hensikt ble beskrevet i årsrapporten for 2018 og gjentas ikke her. 
KIA Sør samarbeider med mange partnere, menigheter og forsamlinger, Bispedømmet, KIAs 

medlemsorganisasjoner, Voksenopplæringen, NAV, UDI, asylmottak, kommuner m.m. 
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Region Øst 

Rune Fiskerstrand er regionleder i KIA Øst i 100 % stilling. 
Regionrådsleder: Oddvar Hatlehol 

Ulike deler av arbeidet ble finansiert av offentlige tilskudd, mens andre deler ble finansiert av 
stiftelser, medlemsorganisasjoner, kirkeofringer og frivillige gaver. 

Oppsummert blir det riktig å si at 2019 har vært et tungt år for KIAs arbeid i Øst, mye på grunn av 
anstrengt økonomi og konsekvensene av denne.  Men på tross av økonomisk krise og reduksjon i 
bemanningen, har mye av KIAs daglige arbeid også i Øst, gått sin gang. I våre lokale avdelinger er det 
frivillige som gjennomfører det aller meste av aktivitetene. Ca 140 frivillige er med og skaper de mange 
gode møter og samtaler med enkeltmennesker. Møteplasser som KIA middager, språkkafe, 
kvinnegruppe leksehjelp, norskkurs, turer og utflukter m.m, blir arenaer for nettverksbygging og 
vennskap og for tilegnelse av språk – og samfunnskompetanse. «Vi ser KIA blir en møteplass for gode de 
samtaler, og vi tror disse samlingene bryter ned fordommer og øker respekten for hverandre.»  (fra 
kvinnegruppa i Sandefjord) 

Aktiviteter 
Gjennom året har ABC Norwegian kurset over 70 elever i grunnleggende norsk. De fleste er 

arbeidsmigranter, økonomiske flyktninger med lengsel etter et bedre liv. Gjennom kurset har de fått et 

godt møte med Norge og møtt både vennlighet og interesse. Flere har kommet i aktiv jobb og noen har 

startet videre utdanning. 15 -20 elever har bestått prøver i A1, A2, B1 og B2.  

KIA Språkkafe har hatt over 150 unike gjester gjennom året og 60 ukentlig. De 15 frivillige (i turnus) 

makter å skape en sosial arena der gjestene blir sett, får møte andre mennesker, samtidig som de får 

praktisere norsk i trygge omgivelser. Både frivillige og gjester får tilegnet seg verdifull flerkulturell 

kompetanse. Møtestedet skaper økt trivsel og dermed økt livskvalitet, skaper fellesskap, styrker språk- og 

samfunnskompetansen og fremmer integrering.                                                                                                                                          

Verdensmiddager, familiesamlinger o.l. Sandefjord, Oslo, Drammen og Ål. Et «enkelt» konsept som 

skaper opplevelse av inkludering/tilhørighet. Vi får kjennskap til hverandres kulturuttrykk, ikke minst 

gjennom mat og musikk. Disse møtestedene er svært sosiale og hyggelige og har stor overførings verdi. 

Et forsiktig anslag viser i sum ca. 1 000 deltakere.  Vi skaper flerkulturelle møteplasser, og legger til rette 

for nettverksbygging.                                                                                               

«KIA middag i menighet», et nytt konsept av året der KIA gir menighetene et flerkulturelt møte med 

internasjonal mat, musikk, vitnesbyrd/historier og informasjon. Høsten 2019 besøkte vi DELK og 

Misjonssalen. Tiltaket er holdningsskapende og relasjonsbyggende og menighetene utfordres konkret! 

Inntektsgivende.                                                                                                                  

KIA Integreringshus, et internasjonalt Senter i sentrum av Oslo. Møteplass for innvandrer- 

organisasjoner, kulturelle og politiske foreninger, private fester og migrantmenigheter. Ca 20 ulike 

grupper som samler fra 300 – 500 enkeltpersoner i uken. Det er et stort behov for samlingssteder. KIA 

legger til rette for dette og tilbyr et svært sentralt og billig sted.  Senteret er et flerkulturelt møtested. Det 

gir KIA et utvidet nettverk og styrker økonomien. 
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Konvertitter blir viktige for en trosbasert organisasjon som KIA. Det gjelder både i personlig inkludering 

og omsorg, men også i veiledning og engasjement relatert til asylsituasjonen. Vi er pådrivere for at 

menigheter tar ansvar for undervisning og inkludering i felleskap. Og vi har et søkelys på 

rettssikkerheten for konvertittene og ser at den ofte blir altfor mangelfull. Derfor har vi et viktig 

informasjonsansvar overfor kirke og organisasjon og overfor myndighetene. KIA rekrutterer og kommer 

med forslag til nye legdommere i UNE hvert 4. år.   

Kafe TID er hovedsatsningen i KIAs Nettverkslag på ÅL. Svært mange gode krefter i bygda samarbeider 

om tiltaket som i tillegg til å være en vanlig kafe også driver opplæring, språk – og arbeidstrening. I tillegg 

bidrar lokalt arbeidsliv med å legge til rette for nye arbeidsplasser.  

Kvinnegruppe i Sandefjord. Målgruppen er flyktninger og gruppa har i mange år vært en hyggelig 

møteplass for kvinner fra mange ulike nasjoner. Samlingene er temabaserte og faglig gjennomførte med 

et spenn mellom helse, kultur og samfunnsrelaterte emner. 16 samlinger med i snitt 25 deltakere er 

gjennomført og psykolog, helsesykepleier, tannpleier, politi og diakon har vært blant innlederne. 

Samlingene skaper selvinnsikt og bevisstgjøring om seg selv, sin bakgrunn og sitt liv og fremtid i Norge. 

På sikt gir det økt livsmestring.  

Samarbeid 
Lokalt samarbeider de ulike avdelinger med mange ulike instanser, både private, offentlige og kirkelige. 
Her står KIA sammen med alle gode krefter for å styrke integreringen og bygge relasjoner og felleskap 
mellom innvandrere/flyktninger og etniske nordmenn.  
 Lokalavdelingen i Sandefjord har deltatt på møter i kommunal nettverksgruppe. (NAV, Introsenteret, 
flyktningekoordinator, helsesøster, Sandefjord m.fl.). Lokalavdelingen er et samarbeid mellom 7 lokale 
menigheter.  

KIA Ål samarbeider tett med Innvandrertenesta, Psykisk helse, NAV, Kultursektoren og      
Frivilligsentalen om prosjektet Kafe TID.  

KIA Drammen samarbeider med Introduksjonssenteret i kommunen om «KIA middager», med NLM om 
leie av lokaler og eller med mange menigheter og organisasjoner gjennom året.  

KIA Oslo har fast samarbeid med eller mer sporadisk – med følgende instanser:  

- NOAS i forbindelse med enkelte konvertittsaker  

- Caritas og OMOD vedr. norskkurs for arbeidsmigranter  

- Kirkelig Flerkulturelt nettverk vedr. Pinsefestival.  

- Kirkens bymisjon, korsvandring i påsken, papirløse  

- 9 Migrantmenigheter, 2 språkkurs (amharisk og portugisisk) og 12 kultur/politikk org. som leier lokaler i      
Ebbellsgate 1.  

- Egede Instituttet om ressursbok prosjekt: «Migrasjon og misjon»  

- Misjonssalen, samarbeid om KIA Språkkafe i Tullinsgate 4.  

- NLM, MUF, Fjellhaug, Iransk luthersk menighet, mfl. samarbeid om årlig verdens -middag i  
   Misjonssalen.:» Del ditt liv».  

- NLM Gjenbruk og NLM Hovedkontor vedr. drift av Haugenstua Gjenbruk.  

- Frikirkens Storbymenighet om «Bibelkurs» på norsk og farsi.  

- Norsk Kristelig Studieråd, vedr. studiearbeid og språkkurs.  

- Migrantmenigheter og mange andre norske menigheter  
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- Sagene Frivilligsentral i forbindelse med Info og Veiled. prosjekt.  
 
 

Region Bjørgvin  

Kristin Endale er regionleder i KIA Bjørgvin i 60 % stilling 
Regionrådsleder: Arthur Pilskog 

Organisasjon 

Regionrådet har i 2019 vært ledet av Arthur Pilskog som representerer Bjørgvin Bispedømmeråd; 

nestleder er Beth Reistad fra Bergen Indremisjon; Ingfrid Mulen fra NMS; Kristin Austegard fra Normisjon 

og Purity Mutunge har vært KIA`s representant. Kari Aarsland fra NLM dro høsten 2019 til Etiopia og ble 

erstattet av Svein Strand i regionrådet. 

Regionleder Kristin Endale er ansatt i 60% stilling. En av de frivillige medarbeiderne fikk på våren honorar 

på timebasis for å avlaste regionleder fra å ta ansvar på et av tiltakene på mottaket. Fra medio oktober til 

utgangen av året ble det engasjert en prosjektmedarbeider tilsvarende 30% stilling.  

Det har vært ca. 50 frivillige involvert i arbeidet. En kjerne på ca. 10-12 personer har deltatt på ukentlige 

samlinger.  

Resultatregnskapet for 2019 viser at KIA Bjørgvin går i økonomisk balanse, med et mindre overskudd.  

Aktiviteter og effekter 

Konvertittgruppe: Bibelgruppen møtes ukentlig, og har i 2019 vært sammen 39 ganger. Fokuset er 

sosialt fellesskap og bibelundervisning. Det er hovedsakelig deltakere fra Iran og undervisningen blir 

tolket til farsi. Det har i gjennomsnitt vært 10 deltakere. Gruppen arrangeres i samarbeid med DELK. De 

frivillige medarbeiderne som er knyttet til konvertittgruppen har også vært aktive med besøkstjeneste i 

Bergen og Bjørgvin fengsel. 

Pusterommet: Prosjektet Pusterommet er aktivitetstilbudet KIA Bjørgvin driver på Arna Mottakssenter. 

Hovedmålsetningen med prosjektet er å skape ulike arenaer der beboerne på mottaket og 

lokalbefolkningen møtes, og samtidig gi beboerne et "mentalt pusterom" fra en for mange monoton og 

krevende livssituasjon. Ved å gi deltakerne et innhold i hverdagen og noe å se frem til, er vi med å 

forebygge og redusere depresjoner og andre psykiske vansker som preger flere av beboerne på 

mottaket. Å være en del av et fellesskap og å skape noe gir både selvtillit og mestringsfølelse som er 

viktige faktorer for å bli aktive deltakere i samfunnet. Prosjektet har fire ulike tiltak. Norskopplæring 

(enkel norskopplæring 2 timer i uken), språkkafe (en ettermiddag i uken), håndarbeidsaktivitet og 

reparasjon av klær (annenhver uke) og treningsaktivitet med fysioterapeut fra Senter for 

migrasjonshelse (8 ganger vinteren 2019). Det har totalt vært arrangert 90 samlinger ved mottaket med i 

gjennomsnitt 2 timer hver gang. Det har vært ca.90 ulike deltakere fra 11 forskjellige nasjoner på de ulike 

tiltakene. Beboerne gir gode tilbakemeldinger på aktivitetene, men uttrykker også takknemlighet over 

den personlige kontakten de har etablert med de ansatte og noen av de frivillige. Noen av beboerne har 

opprettholdt kontakten med representanter fra KIA etter bosetning i kommune. 

Internasjonal sommerleir: Sommerleiren ble arrangert 7-9 juni på Raknestunet leirsted. Deltakerne var 

barnefamilier fra asylmottaket og bosatte flyktningefamilier fra Bergen og omengskommunene. Det var 
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72 deltakere og 5 frivillige medarbeidere som hadde en flott helg sammen med mye aktivitet, fellesskap 

og samhold. Store og små reiste takknemlig hjem med gode opplevelser og minner i bagasjen. 

Adventsfest: Første søndag i advent ble den tradisjonelle adventsfesten arrangert. Det ble et vellykket 

arrangement med i overkant av 100 gjester. Det var spesielt flott å ha med kor fra den kinesiske 

menigheten.  

Julefest: Søndag 29. desember arrangerte KIA sammen med Arna/Åsane Røde Kors Julefest for beboerne 

ved Arna mottakssenter og bosatte flyktninger i Bergen og omengskommunene. Det var 220 gjester og 

25 frivillige medarbeider som bidro til en flott fest. 

Kafe Dele: Kafe Dele er et lavterskel integreringstilbud i regi av Årstad og Fridalen menigheter og KIA 

Bergen. Hovedfokuset er å tilby et lokalt forum der man blir kjent på tvers av kultur og praktisere språk 

gjennom matlaging i mindre grupper. Det har vært 27 deltakere på Kafe Dele. Deltakerne gir gode 

tilbakemeldinger og etterspør hyppigere kafekvelder enn en gang i måneden.  

KIA Askøy arrangerte to internasjonale samlinger som var godt besøkt. 

Samarbeid og kommunikasjon 

Samarbeidet med ledelsen på asylmottaket mottaket har blitt ytterlige styrket i 2019. KIA har også 

samarbeidet med Senter for migrasjonshelse, Arna/Åsane Røde Kors og diakonen i Ytre Arna i tiltakene 

knyttet til mottaket. Videre har KIA vært med i oppstarten av «Nettverk for et flerkulturelt Bergen» som 

er et forum som har fokus på å inspirere og legge til rette for inkludering av minoriteter i menighetene i 

DNK. KIA har også samarbeidet med DELK, Årstad/Fridalen menigheter, Ulrikkenfellesskapet, Kafe 

Samhold og Kriminalomsorgen i Bergen. KIA Bergen har i tillegg vært i kontakt med representanter i 

bystyret med tanke på evt. oppstart av KIA Velferd i Bergen i 2021. 

 

Region Møre 

Reidar Andestad er regionleder i KIA Møre i 50 % stilling. 
Regionrådet er ikke aktivt. 

 
KIA Møre og Romsdal har arbeid i Molde og i Kristiansund.  Vi har i tillegg samarbeid og kontakt i Ålesund 

kommune. 

Ulike deler av arbeidet ble finansiert av offentlige tilskudd, mens andre deler ble finansiert av 
stiftelser, medlemsorganisasjoner, kirkeofringer og frivillige gaver. 

 
Vi har hatt internasjonal kafe to ganger i måneden på lørdager og Middag på tvers en mandag i måneden 

utenom i sommerferien.  Ofte har det vært rundt 90 personer som har møtt opp og mange har deltatt på 

dugnad med matlaging og ordning av lokaler og oppvask.  De fleste som kommer av flyktninger, er på 

introduksjonsprogrammet og etter avtale med Flyktningetjenesten får de skrevet timer for arbeidet de 

utfører som gir grunnlag for avspasering.  Både på Internasjonal Kafe og Middag på Tvers tar vi hver gang 

74



19 
 

  Årsrapport 2019 s. 19 av 25 
 

opp et aktuelt samfunnstema som belyses ved innledning, samtale og gjerne md Kahoot eller quiz. 

Middag på Tvers drives sammen med Molde KFUK-kfum OG Molde Domkirke. Domkirken stiller da med 

folk som har opplegg med leking med barna mens innledning foregår i hovedsalen.  

Høsten 2019 hadde vi tur til Midsund (første bilde) der vi laget mat på et syrisk arrangement i 

kommunen.  Inntektene gikk til arbeid med syriske flyktningbarn i Libanon. KIA har i juni deltatt på 

flerkulturell dag i Molde sentrum.  Vi har også gjennom året hatt samarbeid og kontakt med 

internasjonale studenter i Molde. 

KIA Kristiansund er et lokallag med representanter fra NLM, NMS og de tre menighetene i kommunen, Frei, 

Nordlandet og Kristiansund fra flere kristne organisasjoner og menigheter i byen. De har hatt to 

arrangement på våren og to på høsten. 

Det er i 2019 arrangert fire Middag på Tvers. Fredag 8. februar i Kirkelandet kirke, ca 70 deltakere, fredag 
28. mars også i kirka med ca. 75 deltakere, fredag 20. september på Løkkemyra i lokalene til NLM, med 
ny deltakerrekord, 90 personer. Siste middag fredag 15. november i kirka med 80 deltakere.  

Det er god balanse mellom fremmedkulturelle og norske, og blandingen ved bordene er god. 
Det er også mange barn i alle aldre med, 12 – 20 pr. middag. Det er eget opplegg for barna. Ei 
barnegruppe fra Syria deltok 15. november.  

Økonomien i 2019 har vært god, der hovedkildene er offer og gaver fra menighetene, og et raust bidrag 
fra Kristiansund kommune. Vi har med ei god niste inn i 2020, den kan komme godt med slik 
kommuneøkonomien er nå. 
Regionleder har vært med på styremøte hos Internasjonal Kafe i Spjelkavik menighet, vi vil fortsette med 

et samarbeid her. Målet er for 2020 å etablere et arbeid i ytre byområde i Ålesund hvor det bor flest 

flyktninger og innvandrer 

KIA Molde får støtte fra Molde kommune via Flyktningetjenesten og fra Edru Livsstil Molde. I praksis får 

vi også betydelig støtte fra Molde Domkirke som holder lokaler, strøm og utstyr. I KIA Kristiansund har 

laget fått noe støtte fra kommune, KIA region Møre og Romsdal har dessverre ikke hatt økonomi til å 

støtte laget. KIA Møre og Romsdal hadde et overforbruk på vel 70 000 kr i 2019, et underskudd som 

kommer av høy aktivitet i Molde og som har blitt dekt opp av KIA sentralt. Det er lagt opp føringer for å 

komme i balanse i 2020.  

I arbeidet med Internasjonal Kafe har vi i løpet av året nådd over 400 ulike mennesker, vi har 80 frivillige 
som har bidratt med matlaging, vask og aktiviteter på mange av arrangementene. 
Ved Middag På Tvers har vi samarbeid med Molde KFUK-KFUM.  Her har vi hatt innom 350 ulike 
mennesker og 90 frivillige har ofte bidratt med ulike oppgaver.  
Våre aktiviteter blir gjort kjent gjennom annonsering i Romsdal Budstikke, spredning av 

semesterprogram i ulike kanaler og plakater. Videre har vi en aktiv åpen Facebook side hvor planer og 

informasjon legges ut løpende, så har vi rettet informasjon i to Facebook-grupper, en for Internasjonal 

Kafe og en for Middag på Tvers. Det er stadig tilvisning til vårt arbeid i ulike sammenhenger, men ingen 

større avisoppslag siste året. 
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Vi takker for godt samarbeid med Molde kommune, Flyktningetjenesten, Edru Livsstil Molde, Molde 

KFUK-KFUM, Molde Domkirke, Felles kirkelig råd i Molde, Nesset kommune, Midsund kommune. Samt 

en rekke andre.  Vi har ikke hatt et fungerende regionråd i perioden. 

Vi har hatt og har et løpende godt samarbeid med KIA sentralt. Regionleder var fram til landsmøte 

ansattes representant i landsstyret og er nå et av to verneombud i organisasjonen. Det arbeides med å få 

oppnevnt et nytt regionråd for KIA Møre i 2020. 

Region Trøndelag 
 
Ester Røen er regionleder i 100% stilling.  
Regionleder: Britt Arnhild Lindland. 

Største delen av arbeidet ble finansiert gjennom kommunale tilskudd fra Trondheim kommune, 
mens andre deler ble finansiert av stiftelser, medlemsorganisasjoner, kirkeofringer og frivillige 
gaver. 

KIA har også i 2019 gått veien sammen med nyankomne fremlinger, både mens de er i overkant 

optimistiske eller urovekkende slitne. Vi får oppleve at mange kommer til seg selv. Vi får være 

med til de med tiden klarer seg bra i både eget liv og samfunn. Og KIA blir ikke sjeldent første 

plassen å rapportere om suksesser, karakterer, splinter nytt sertifikat, fast jobb kontrakt eller 

annet. For andre brukere er KIA stedet vi tar tid til å gå en ekstra mil sammen, stedet der 

ingenting er for lite, stort eller for vanskelig til å dele. Ærlig og ukamuflert. Kvaliteten i disse 

daglige møtene med medmennesker gjør hver en arbeidsdag til en stillferdig pågående 

videreutdannelse i livskunst. KIA satser i 2020 ALT på å levendegjøre og vedlikeholde disse og 

nye gode relasjoner.      

Det oppleves en økende tilgang på frivillige, som dels melder seg gjennom nettsiden frivillig.no 
og dels er omgangsvenner av KIAs allerede frivillige. Ved årsskiftet var det 28, foruten 
studentene ved «Gå ut Senteret» for Normisjon, som i perioder av deres skoleår stiller sterkt. 
Det er uten sammenlikning det høyeste antall frivillige KIA Trøndelag har hatt gjennom 32 år.  
Det økende antall frivillige gir mulighet for én til én-spleis. Slik øvelseskjøres det, slik heves 
kvaliteten på studenters innleveringsoppgaver, kommende helsearbeidere støttes gjennom 
pensum og eksamenslesing av trygge og tålmodige støttespillere. Skole-karakterer bedres, - og 
feires. 

KIA utarbeider individuelle rapporter over hver enkelt deltaker i kulturkompetansekursene, om 
elevens forutsetninger og evt. retning for fremtidig arbeidsliv m.m. Disse rapporter har av 
rådgivere, NAV m.fl. blitt vurdert som svært nyttige, og det er påstått at vi på KIA får flere 
tydelige personlige trekk frem enn på skolen og utprøving på praksisplasser. 

KIAs omdømme blant politikere, innvandrere og andre er meget godt: 

- En gruppe ressurssterke, betrodde og velintegrerte flyktninger var invitert til møte med 
ledere for det kommunale bosettings-team, for å rådgi dem og bo-veiledere om hvordan 
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best motta den nye krevende gruppe kvoteflyktninger fra Sør-Sudan. Deres råd nr. 1 var 
å «fort lære de nye veiene til KIA. Bare gå der, det er viktigste plassen».  

- «Når jeg går på KIA åpnes hodet mitt, og jeg kan tenke bedre» sa en syrer. 

- «Hvis en tverrkulturell barnevernssak blir for vanskelig er KIA den første jeg tenker på å 
kontakte», sa en fra rådmannens fagstab, i et møte med KIAs generalsekretær i 
Trondheim.   

- Vel tilbake fra lang sommerferie kommer jeg til et åpent KIA, som har vært drevet 
ferieukene tvers igjennom av pålitelige muslimske brukere. Ved noen sjakkbrett finner 
jeg to nordmenn. «De er nye frivillige», forklarer Mahmoud og smiler lurt og fornøyd. 
Selv mislyktes han lenge med progresjon i innlæring av norsk, men det bedret seg 
vesentlig da han gjennom KIA fikk en god jevnaldrende personlig venn.  

- Samarbeidspartnere tar ofte kontakt med KIA for hjelp når de trenger medhjelpere eller 
aktører. Da fremskaffer KIAs brede nettverk fort tolker til sjeldne språk, forbedere til 
Bønneuka, deltakere til Bibelkurs, noen til å stå på stand for Bibelselskapet, spille med i 
kulturenhetens senior forestillinger, kandidat til fylkets integreringsråd m.m. 

 

KIA VELFERD 
Merete Hallen er leder i 100 % stilling. 

Virksomhetsplan 2019 for språkopplæringsprogrammet KIA Velferd er grunnlaget for denne 

rapporten. Vedlagt følger også en kartleggingsrapport fra vår årlige brukerundersøkelse som gir 

utfyllende informasjon. Språkopplæringsprogrammet var i 2019 finansiert med bevilgninger over 

statsbudsjettet sammen med bevilgninger fra Oslo, Kristiansand og Stavanger kommune. Vi fikk 

i tillegg støtte fra Lærernes misjonsforbund, og noe gaver fra enkeltpersoner, Spleis-aksjoner og 

faste givere 

Vi har i 2019 gjennomført språkopplæringsprogrammet nesten etter planen med tre til enhver tid 

fulle klasser i Oslo. I Kristiansand hadde vi to fulle klasser hele året, og på høsten hadde vi i 

tillegg en deltids-klasse med 15 elever på et lavere nivå enn A1 da vi fikk ekstra midler av 

kommunen. I Stavanger hadde vi to klasser på fulltid (20 skoletimer i uken) frem til sommeren, 

men måtte redusere til deltid på høsten av økonomiske årsaker, da vi kun fikk 175 000 i støtte fra 

kommune og fylkeskommune. I tillegg har vi alle steder tilbudt mestringsaktiviteter og barnepass 

under alle kurs og aktiviteter. Vi har lykkes med å skaffe god delfinansiering fra Kristiansand 

kommune, men både i Oslo og Stavanger har vi slitt med å skaffe det vi trenger for å opprettholde 

tilbudet. Dermed har vi også for 2019 brukt av organisasjonens egenkapital, noe vi ikke kan 

fortsette med. Det er derfor gledelig at vi i inneværende år har mottatt tilsagn på treårig støtte på 

500 000 per år av Stavanger kommune, og vi har god dialog med ny byråd i Oslo. 

Målgruppen 
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I brukerundersøkelsen gjennomført høsten 2019 svarer 96% av kvinnene at det er viktig, eller 

veldig viktig at de kan få seg jobb og være aktive samfunnsborgere, så motivasjonen og viljen er 

til stede. Samtidig svarer halvparten av kvinnene at de mottar NAV støtte, men egentlig ønsker de 

å jobbe og bidra. Godt over halvparten av kvinnene har bodd i Norge i mer enn 5 år, og hele 46% 

er norske statsborgere. 96% av kvinnene har barn og kun 6% bor i selveid bolig. Dette gir 

dessverre signaler om barnefamilier med lav levestandard. Videre svarer 97% av dem at det er 

viktig, eller veldig viktig å kunne følge opp barna sine, for eksempel ved å kunne gå på 

foreldremøter uten tolk. Hele 24% av deltakerne våre er aleneforsørgere, og en stor andel av disse 

(59%) har ikke selv gått grunnskole. For oss er det svært viktig å få opp kompetansen blant disse 

mødrene også fordi vi gjennom dette bidrar til at mange barn får bedre forutsetninger for å lykkes 

i skolen. 

Et annet funn er at bare 13% oppgir at de var sammen med venner før de startet på KIA. Dette 

sier oss noe om ensomhet og utenforskap. Kvinnene kommer fra rundt 30 forskjellige land, og 

Somaliske kvinner, som er en utsatt gruppe det er vanskelig å nå, er høyt representert. Ellers har 

vi mange kvinner fra Etiopia, Eritrea, Irak og andre arabiske land.  

KIA Kompetanse har forholdt seg til Introduksjonsloven og til læreplan i norsk og samfunnsfag 

for voksne innvandrere, samt skoleruta for de respektive kommuner. I tillegg til 

norskundervisning er det gitt opplæring innenfor områder som omhandler norsk kultur og 

samfunn, digital kompetanse, deltakelse i norsk arbeidsliv og krav til sysselsetting. Det er også 

gitt opplæring i norske normer og forventninger, f.eks. i forhold til leie av bolig og skole/hjem-

samarbeid og hvordan ta del i sosiale og frivillig aktiviteter som eksiterer i nærområdet. 

I tillegg til vanlig klasseromsundervisning har opplæringen foregått gjennom utflukter og besøk 

til kulturelle og offentlige instanser som kommunehus, museer og biblioteker. Klassene har også 

hatt besøk fra barnevern, helsesøster, politiet, Amathea i Oslo mm som har bidratt med 

informasjon og opplæring på sine felt, og bidratt til å bygge ned frykt og fordommer.  

Undervisningen foregår på dagtid 20 timer per uke og har vært fordelt på 4 dager i uka (i Oslo 

gikk vi over fra 5 dagers norskkurs til 4 dager fra august av). Den 5. dagen har kvinnene fått 

tilbud om å delta på mestringsaktiviteter. I alt har 285 unike kvinner deltatt på Kia Kompetanses 

norskkurs i 2019. 8 godt kvalifiserte kursholdere, hvorav 2 selv har innvandrerbakgrunn, har stått 

for undervisningen som til sammen utgjør 5,4 årsverk. 3 Kompetansekoordinatorer (1,6 årsverk) 

har ledet arbeidet og stått for registering og inntak, og kontakt med samarbeidspartnere. Disse har 

i tillegg deltatt noe inn i prosjekt Veien Videre som er nytt av året. 

Veien Videre er et IMDi støttet 3årig prosjekt for å styrke veien videre i jobb, studier eller videre 

skolegang for deltagerne i KIA Velferd. Prosjektleder ble ansatt i Stavanger, og Oslo og 

Kristiansand fikk hver sin prosjektmedarbeider. I tillegg var kompetansekoordinatorene noe 

involvert.  

KIA Mestring I tillegg til norskkurset har vi i 2019 tilbudt en rekke mestringsaktiviteter i alle de 

tre byene (ikke alle aktivitetene alle steder). Det har vært svømmeopplæring, forskjellige 

treningsaktiviteter som Zomba og Bollywood-dansekurs, sy-kurs og håndarbeidskafé, leksehjelp 

for både kvinnene selv og deres barn, Veilednings-/samtaletilbud, språkkafé, 
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engelskundervisning, pc-hjelp, ferieaktiviteter og norskkurs for de på venteliste (Kristiansand). 

«Bestemor-fredag» (Oslo), språkvenn og «besteforeldre» eller «storesøsken» (Kristiansand) er 

populære tiltak da mange ikke har noen slektninger her i landet. Et veldig populært tilbud er 

foreldreveiledningskurset ICDP som vi i 2019 holdt i Oslo og Kristiansand. Av flere årsaker, 

blant annet økonomi, har vi ikke kunnet tilby alle aktiviteter vi ønsket alle steder og begge 

semester. Svømming er et eksempel på det, da det koster med svømmehall, og det er vanskelig å 

finne frivillig sertifisert instruktør. 

Det har til sammen vært rundt 230 unike deltagere på ulike mestringsaktiviteter. Mange har 

deltatt på mer enn en aktivitet, så antall deltagere sammenlagt på alle aktivitetene er 384. Flere av 

kursene (som svømming og ICDP) har hatt lange ventelister. Aktivitetene ble holdt enten like 

etter skoletid, eller den undervisningsfrie dagen, og det har vært tilbud om barnepass under alle 

aktivitetene. Aktivitetene er i hovedsak drevet av frivillige, mens våre Mestringskoordinatorer (til 

sammen 2 årsverk) rekrutterer, koordinerer og følger opp de frivillige og er selv delaktige i 

utførelsen av deler av arbeidet.  

KIA Fremtid I Kristiansand og Stavanger har vi tilbud om barnepass i egnede lokaler i 

barnebaser i samme bygg som norskkurs og mestringsaktiviteter. Arbeidet i barnebasen bygger 

på «lov om barnehager». I 2019 var det til sammen 39 unike barn i barnebasene under 

norskkursene, og enda flere under mestringsaktivitetene. Barnebasene ledes normalt av 

barnebasekoordinatorer med barnehagepedagogutdannelse og flerspråklige assistenter, og slik har 

det vært hele året i Kristiansand. I Stavanger har vi av økonomiske årsaker måtte redusere drift, 

så vi har hatt barnehagepedagog kun deler av året. Resten av tiden har sosionom og lærer hatt 

ansvar for oppfølging av barnepassen der. Det har til sammen vært 2,9 årsverk i barnebasene, 

som er en reduksjon fra 4 årsverk i fjor. Men i tillegg til de ansatte har til sammen 33 frivillige og 

praksisstudenter bidratt med rundt 3100 arbeidstimer i KIA Fremtid i 2019. Dette er mer enn en 

dobling fra i fjor, noe vi er veldig glade for, spesielt i en tid hvor vi har måtte redusere antall 

ansatte.  

I Oslo har vi vår Integreringsbarnehage som i løpet av 2019 hadde 61 unike barn. Barnehagen er 

offentlig godkjent og driftes av midler fra St Hanshaugen bydel. Her har vi et flerspråklig 

personale med høy kompetanse på integreringsfeltet. Barnehagen har også i år gått i underskudd 

på grunn av nye regelverk og retningslinjer. Også barnehagen har hatt frivillige inne i form av 

«frivillig-bestemødre» som kan lese og gi ekstra oppmerksomhet og kos til barna. 

Frivillighet Som frivillig og ideell aktør baserer vi mye av vårt arbeid på frivillighet. For å best 

mulig å ta i bruk potensialet som ligger i frivillighet, har vi som tidligere nevnt ansatt 

Mestringskoordinatorer, som i stor grad fungerer som frivillighetskoordinatorer som følger opp 

den frivillige innsatsen. De frivillige rekrutteres både fra KIAs eget kontaktnettverk, og gjennom 

samarbeidspartnere som forskjellige høyskoler og frivillig.no. I 2019 har vi hatt 126 frivillige, en 

økning med 20 stykk siden i fjor. Flere av disse er Velferds egne brukere, eller tidligere brukere 

som har engasjert seg som frivillige leksehjelpere, frivillige barnepassere eller frivillige ledere 

eller medhjelpere av forskjellige aktiviteter. Til sammen utgjorde frivilligheten ca. 6862 timer 

arbeid i 2019, Dette er en økning på 21% siden i fjor, og tilsvarer ca. 4 årsverk. Den største 
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økningen har vært frivillige barnepassere i KIA Fremtid, men det er fremdeles flest frivillige 

engasjert i mestringsaktivitetene, og vi har noen frivillige ekstralærere i KIA Kompetanse. 

Samarbeid Vi har en bred kontaktflate og har samarbeidet med mange offentlige og ideelle 

aktører, så det blir vanskelig å liste opp alle. Våre primære samarbeidspartnere kan vi si er NAV, 

bydelskontor, uteseksjon, helsestasjoner, barnevernet, krisesenter, introduksjonsavdelingen, 

Kirkens Bymisjon og frivillig.no. Vi har også et godt samarbeid med forskjellige høyskoler, 

hovedsakelig i forhold til praksisstudenter.  

Effekt og måloppnåelse Mål for tiltaket er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner så 

de kan være aktuelle på arbeidsmarkedet og ta aktivt del i og tilpasse seg et liv i Norge. Dette er 

langsiktige mål, og til dels vanskelig å måle da det er opp til kvinnene om de ønsker å ha kontakt 

med oss etter at de slutter. Tallene vi har er det vi sikkert vet, altså hva kvinnene gikk videre i 

direkte etter å ha sluttet hos oss. Kunnskap vi har tilegnet oss gjennom prosjektet Veien Videre 

gjør også at vi har endret fokus i forhold til hva vi anbefaler kvinnene å gå videre med. Vi har 

derfor i 2019 veiledet flere kvinner over i videre skolegang, da utdannelse i stor grad er nøkkelen 

til stabil sysselsetting. Så i 2019 har 6 deltagere kommet ut i jobb og 3 deltagere startet prosessen 

med å starte egen bedrift. 15 deltagere fikk praksisplass, 2 deltagere startet på fagskole og 14 

deltagere gikk over til grunnskoleopplæring og over halvparten av deltagerne følger normal 

progresjon i forhold til nivå. Dette synes vi er bra, tatt i betraktning at 41% av kvinnene ikke har 

fullført grunnskole i hjemlandet. 

Progresjon og mestringsfølelse er viktig i KIA Kompetanse. Både lærerne og deltakerne 

rapporterer om progresjon og opplevd mestring i norskopplæringen, og de fleste deltakerne er 

klare for å gå videre til høyere nivå ved semesterslutt. Ulike metoder og en differensiert 

undervisning har blitt tatt i bruk i undervisningen for å møte deltakernes behov, og gode digitale 

ressurser har tillatt deltakerne å jobbe på deres nivå og å føle mestring. 

Brukerundersøkelsen, samt kvinnenes egne historier bekrefter at de har fått bedre livskvalitet. 

Flere sier de har fått økt selvtillit og nye venner gjennom både KIA Kompetanse og KIA 

Mestring. Kvinnene uttrykker også at de har fått en økt forståelse av samfunnet, og at de nå er 

bedre rustet til å hjelpe sine barn. Det samme vitner andre aktører om som også er i kontakt med 

våre brukere. Her er et eksempel fra en NAV-ansatt i Stavanger:  

"KIA gjør noe annet enn resten, noe helt spesielt, og deltakere som er sendt til KIA har en mye 

større progresjon enn de som deltar i andre språk-retta tiltak”.  

Når det gjelder barna ser vi at mange av dem hadde stor fremgang på ulike felt. Vi har lagt stor 

vekt på å lære barna norske sanger og eventyr, men ikke minst tilrettelegge for rollelek som er en 

viktig arena i norsk barnehagetradisjon. Vi har også lagt vekt på å feire høytider og helligdager 

slik vi tradisjonelt gjør det i Norge. Ikke minst er det viktig at barna trives og at både de og 

mødrene føler seg trygge.  

Av brukerundersøkelsen kommer det frem at deltakerne trives og føler seg trygge. Vi får også 

samme tilbakemelding gjennom andre kanaler som dette eksempelet fra Barnebase-koordinator i 

Kristiansand: «Mødrene i barnebasen har gitt stort uttrykk for at de føler seg sosialt inkludert og 

80



25 
 

  Årsrapport 2019 s. 25 av 25 
 

trygge. På S.U.-møte gav de uttrykk for at de er trygge for at barna blir tatt godt vare på i 

barnebasen.»   

TOTALEFFEKTEN 
Primæreffekten, eller den direkte effekten av alle samlingene, kursene og tiltakene er bedre 

språkforståelse, selvinnsikt, egenforvaltning og bevisstgjøring, noe som fører til større trygghet, 

tilhørighet og økt livsmestring. Sekundæreffekten, eller den indirekte effekten av KIAs arbeid, er at 

deltakerne på denne måten finner seg til rette i arbeidsliv, lokalsamfunn og menighetsliv. 
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KIA Norge                                            
Årsmelding/Årsrapport 2020 

 
 

 

Innledning 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA Norge) har som strategisk målsetting å bidra til integrering av 

innvandrere i lokalsamfunn og menigheter og bygge bro mellom ulike mennesker i Norge, 
uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn. 

KIA Norge er den største diakonale frivillig ideelle organisasjonen på integreringsfeltet målt i 
nasjonal størrelse, på antall brukere og omfanget på våre tilbud. Vi er organisert med 6 
regioner, 22 lokallag og 3 velferdssatsinger fordelt utover Norge.  
KIA har 34,8 gjennomsnittlig antall årsverk blant våre faste ansatte.  

 

Region- og velferdsarbeidet 

KIA REGION som består av 6 regioner, har hovedsakelig arbeidet for å innlemme og inkludere 
ulike grupper flyktninger bosatt i flyktningmottak, lokalsamfunn og menigheter. Effekten av 
dette arbeidet er at innvandrere m ulik status og livskvalitet i større grad finner seg til rette i 
Norge, bidrar i arbeidslivet og til et mer mangfoldig og kulturrikt samfunn og menighetsliv. Det 
har blitt lagt vekt på at en effekt av Regionarbeidet er å skape gjensidig åpenhet, være 
fredsskapende og dempe konfliktnivået mellom ulike grupper. Egen årsmelding fra hver region 
er utarbeidet. 

I 2020 har KIA bidratt nasjonalt, regionalt og lokalt i arbeidet med å innlemme og inkludere 
asylsøkere, flyktninger og innvandrere i det norske samfunnet og i kirkesamfunn, slik at de 
forskjellige innvandrergruppene og enkeltpersonene kan finne seg til rette i storsamfunnet, 
lokalsamfunnet, nabolag, frivillig arbeid og menigheter, som medborgere som bidrar til 
samfunnet økonomisk, og som kulturelle bidragsytere i samfunns- og arbeidsliv. Her har KIA 
vært en tilrettelegger, samarbeidspartner og brobygger.  

 

Sak 4 vedlegg 2
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KIA VELFERD, som består av FREMTID, KOMPETANSE og MESTRING har i hovedsak arbeidet i 
Oslo, Stavanger og Kristiansand for å innlemme utsatte og sårbare kvinner som har falt ut av de 
offentlige introduksjonsprogrammene. Effekten av dette arbeidet er at kvinnene behersker 
norsk språk og får tilstrekkelig kunnskap om norske samfunnsforhold, væremåte, tenkemåte og 
kultur slik at de og familien ellers kan delta i samfunnslivet, følge opp barna i barnehage og 
skole, delta i arbeidslivet. Dette programmet bidrar dermed til å redusere sosial kontroll, 
utenforskap, marginalisering og barnefattigdom. En intern omorganisering ble startet opp for å 
styrke lokal styring og ledelse av velferdsprogrammet. Egen årsmelding fra KIA Velferd er 
utarbeidet. 

KIA under Koronopandemien 

Under pandemien har organisasjonen innrette arbeidet i Velferdsprogrammet i større grad mot 
digitale plattformer, redefinerte og justerte programmer og etablert nye og kreative tilbud. 
Regionarbeidet har måttet gjennomføre permitteringer og redusert årsverksrammen. 
Velferdsprogrammet ble her skjermet.  

Koronainformasjon og smitteverntiltak er gjennomført og formidlet til mange ulike kultur- og 
språkgrupper via digitale plattformer, men også via plakatoppslag i butikk, telefon og når 
forholdene har tillatt det, direkte til grupper og enkeltpersoner. Dette har skapt en bedre 
selvforvaltning hos mange innvandrere, ivaretakelse av egen og familiens helse og bevisstgjøring 
om muligheter og begrensninger under pandemien, noe som for mange innvandrere fører til økt 
trygghet, tilhørighet og bedre livsmestring. Det er en forventet effekt, på sikt, at KIAs 
informasjons- og utdanningstilbud bidrar til å øke sysselsettingen og dempe den økende familie- 
og barnefattigdommen i Norge. 
På grunn av koronaen har både undervisnings- og formidlingsarbeidet vært særlig utfordrende i 
år med digital undervisning og under et strengt smittevern (rødt nivå). Grunnplanken i vårt 
arbeid er språk- og kunnskapsformidling kombinert med ivaretakelse, nettverks- og 
relasjonsbygging. Et arbeid som gir språk- og samfunnsforståelse og som skaper vennskap 
mellom ulike mennesker, trygge relasjoner og samfunnstilhørighet hos dem som har reist langt 
for å bosette seg her, gir frukter som kan høstes i generasjoner. 
 

Enkelte tiltak, prosjekter og programmer: 

1. Menighetsprosjektet. De fleste av migrantene er troende mennesker og flertallet av 
disse er kristne som gjerne ønsker kontakt med ulike kristne trosfellesskap. KIA Norge 
har allerede et kontaktnett her og har styrket denne delen av Regionarbeidet, særlig 
samarbeidet med Den norske kirke (DNK). DNK er i disse dager i ferd med å utarbeide en 
handlingsplan for integrering. KIA deltok i utformingen av denne planen. Satsningen 
støttes økonomisk av NMS og Eckbos legat, samt kirkeofringer i DNK. 
 

2. KIA Velferd har konsolidert og videreutviklet språkprogrammet som spesielt retter seg 
mot kvinner som har falt ut av de offentlige programmene. Arbeidet er tredelt: FREMTID 
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(barnehage), KOMPETANSE (undervisning) og MESTRING (aktiviteter). Programmet er 
etablert i Oslo, Stavanger og Kristiansand. Kunnskapsdepartementet bidro med 8 
millioner kroner (Statsbudsjettet) mens kommunene og stiftelser, legater og 
gaveinntekter bidro med resterende. KIA Velferdsprogram har fungert under 
smittevernnivå rødt eller digital undervisning. Det er gitt opplæring innenfor norsk kultur 
og samfunn, ikke minst økt den digitale kompetansen og skapt nye muligheter for 
deltakelse i norsk arbeidsliv. Lokalt har det også vært mulig å gjennomføre 
språkundervisning og mestringstrening; forskjellige treningsaktiviteter, PC- og leksehjelp 
for både kvinnene selv og deres barn, veilednings-/samtaletilbud (ICDP). 
 

3. Covid-informasjonsprogrammet. KIA har samarbeidet med nasjonale og lokale politiske- 
og helsemyndighetene om å binge ut viktig smitteverninformasjon til utsatte 
innvandrergrupper. Dette arbeidet har vært gjennomført i alle regionene og 
velferdsavdelingene i nært samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Finansieringen 
av dette prosjektet ble støttet av Kunnskapsdepartementet/IMDi, stiftelsen Dam o.a. Det 
er også gitt opplæring i norske normer og forventninger, f.eks. i forhold til smittevern, 
koronainformasjon, politiske- og helsemyndighetenes rolle og autoritet, og skole/hjem-
samarbeid og hvordan ta del i sosiale og frivillig aktiviteter som eksisterer i nærområdet 
når smittesituasjonen har vært utfordrende. 
 

4. Mannsprosjektet. 4 regioner har startet opp og driver et Mannsprosjekt som retter seg 
særlig mot menn som har falt utenfor arbeidslivet.  Prosjektet gir menn som strever med 
språk, jobb, samt lav forståelse og tilknytning til samfunnet, kompetanse og styrke til å ta 
grep i eget liv. Dette prosjektet har hovedsakelig blitt finansiert gjennom IMDi og er et 
prosjekt som bidrar til en generell kompetanseheving for menn som står utenfor 
arbeidslivet. Via språkopplæring, veiledning og fellesskap er målet å skape aktive 
deltakere i samfunnet, og på sikt bidra til økonomisk uavhengighet. 
 

5. Sommerferieaktiviteter. KIA- avdelingene har hatt tilbud om sommerferie-aktiviteter til 
deltakerne (familier og barn) for å bøte på isolasjon og motvirke utenforskap, samt 
skaper gode miner for barn og familier. 

Kunnskapsutvikling 

KIA har, sammen med andre landsdekkende organisasjoner, Røde Kors, Sanitetskvinnene, og 
Norsk Folkehjelp o.a., utarbeidet informasjonsmateriell rettet til innvandrere, i forbindelse med 
koronapandemien. Dette arbeidet har forsterket og understreket kunnskapen om at tillit er en 
grunnleggende forutsetning for at informasjonen fra politiske- og andre myndigheter når fram 
og blir etterlevd. Et annet aspekt ved dette er at vi ser at mange innvandrere ikke har tillit til 
informasjonen selv om den er formidlet skriftlig eller formidlet ved hjelp at audiovisuelle 
virkemidler på morsmålet- i alle fall når den kommer fra politiske myndigheter.  

En annen side ved saken er at mange simpelthen ikke får tak i informasjonen. Den er for 
utilgjengelig. I mange tilfeller må man kunne lese norsk, beherske digitale portaler og 
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manøvrere på hjemmesider for å finne fram til denne typen informasjon. Mange har ikke 
forutsetninger for dette. Da stanser informasjonssøkningen opp av seg selv, og fører lett inn i 
oppgitt passivitet. Med dette som bakteppe etablerte KIA på sine hjemmesider en flaggborg der 
innvandrerne kunne trykke på sitt opprinnelseslands flaggsymbol for å komme direkte til 
informasjonskilden på eget morsmål. 
 

KIA har rekruttert inn nye, kompetente nemndmedlemmer til UNE i perioden 2021-2024. Disse 
vil, på bakgrunn av erfaring fra integreringsfeltet, både fra praksisnær forsknings- og 
integreringsarbeid, bidra til kunnskapsutvikling på denne viktige arenaen. 
På grunn av koronaen ble det planlagte forskningsprosjektet sammen med professor Jonas 
Kunst ved UIO/Psykologisk fakultet, i forbindelse med et doktorgradsprogram for å undersøke i 
hvilken grad KIAs arbeid har ført til de forventede effektene, dessverre avlyst. Dette 
forskningsprosjektet ligger fortsatt inne hos stiftelsen DAM. Men hvorvidt dette er aktuelt å gå 
videre med i 2021 gjenstår å se. En alternativ forskningsbasert evaluering av KIAs faglige arbeid 
ble startet opp, også den avbrutt av koronapandemien. Men denne vil forhåpentlig kunne 
videreføres i løpet av 2021. 

Kunnskapsformidling 

Formidling av kunnskap og erfaringer: 
KIAs hjemmesider har blitt sterkt fornyet i løpet av 2020. Dette har bidratt til at vi kan formidle 
informasjon og kunnskap på en mer effektiv og målrettet måte til innvandrere, myndigheter, 
medlemmer og andre. 

KIA har levert høringssvar alene eller sammen med samarbeidspartnere om nye lover, 
forskrifter eller bestemmelser som berører vårt arbeidsområde, her vil vi særlig nevne 
høringsrunden knyttet til behandling av konvertittsaker. 

KIA har deltatt på Teams-Møte i Kunnskapsdepartementet m statsråden, statssekretær og faglig 
rådgiver for både å lære og informere om eget arbeid. 

KIA har samarbeidet med en rekke organisasjoner, gjennomført planmøter sammen med NMS 
og Den norske kirke sentralt, særlig medlemmer av Mellomkirkelig råd, for å bidra faglig i 
utviklingen av en Handlingsplan for integrering, i regi av Den norske kirke. 

 
Foredrag og orienteringer i menigheter og lokalsamfunn har blitt redusert, men enkelte 
samlinger har blitt gjennomført for å informere om migrasjon og hvordan vi på ulikt vis kan 
bidra i dette arbeidet. 

Samtaler og bruk av media:  
 
Ulike innlegg, artikler i dagspressen. 
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Informert om faglige spørsmål gjennom Facebook. 
Samtaler gjennomført med politikere i Oslo, Bergen, Trondheim, Molde, Kristiansand, 
Stavanger.  

Organisasjon 
Organisering av KIA 

Landsmøtet er KIAs øverste beslutningsorgan og møtes annet hvert år. Det ble avholdt Landsmøte i 
1. november 2019. Landsstyret ivaretar driften og tar beslutninger, i henhold til vedtektene, i tiden 
mellom landsmøtene. Generalsekretæren leder det daglige arbeidet, støttet av Hovedkontoret i 

Oslo. Hovedkontoret ble flyttet fra Stavanger til Oslo 1. august slik at generalsekretæren og 
hovedkontoret ble samlokalisert. KIA Norge en distribuert, nasjonal organisasjon som består av 6 
regioner og 3 Velferdsavdelinger. KIA Øst, KIA Sør, KIA Rogaland, KIA Bjørgvin, KIA Møre og KIA 
Trøndelag utgjør KIAs regioner, og ledes av en regionleder. Programmet KIA Velferd har hatt 
virksomheter i Oslo, Kristiansand og Stavanger, og består av KIA kompetanse, KIA Mestring og KIA 
Fremtid. KIA Velferd har gjennomført en intern omorganisering for å styrke den lokale ledelsen og 
styringen av programmet. Lokal ledelse av KIA Velferd /Stavanger ble opprettet 1. oktober 2020.  

Ansatte 

KIA Norge har i 2020, etter drøftinger med tillitsvalgte om utvalgskretser og utvalgskriterier, måttet 
permittere en rekke ansatte og redusere antall årsverk fra 38,9 årsverk til 34,8.  Permitteringene 
knyttes til stor usikkerhet om hvordan pandemien ville slå ut økonomisk, særlig med henblikk på 
gaver og kirkeofringer. Disse inntektene ble tilnærmet halvert. Vi er takknemlige for at 
permitteringene kunne oppheves etter relativt kort tid. Ingen offentlig finansierte stillinger ble 
berørt av permittering. Nedskaleringen av årsverksrammen-rammen knyttes til Handlings- og 
strategiplanens oppdrag til KIA om å avstemme ambisjonsnivået til ressursgrunnlaget. I 2020 ble 4,1 
ÅV knyttet til Regionarbeidet nedskalert grunnet manglende økonomisk støtte fra 
medlemsorganisasjonene, redusert prosjektfinansiering og nedgang i kommunal støtte. 

Sykefraværet har vært høyt, ca. 10 %, på samme nivå som i 2019. Flere langtidssykemeldte trekker 
prosenten opp. Arbeidsmiljøutvalget besluttet at arbeidet for å redusere sykefraværet må styrkes i 
alle ledd. 

Frivillige i KIA 

Antall frivillige har gått noe ned i 2020. KIA Norge har hatt 750 frivillige knyttet til alle de ulike 
aktivitetene i 6 regioner, 23 lokallag og 3 Velferdssatsinger i 2019. Blant disse er 60 frivillige i de 
mange ulike ressursgruppene rundt om i de lokale avdelingene, ca. 50 medlemmer i de ulike 
regionrådene og velferdsrådene. KIAs Landsstyre består også av frivillige og teller med på det 
samlede tall av unike frivillige i KIA. Med et forsiktig anslag tilsvarer dette som rundt 25- 30 årsverk. 
De frivillige utgjør en svært betydelig og helt avgjørende innsats i organisasjonen. 
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Landsstyre 2020 

Magne Mjærum (leder) 
Anne Grethe Akselsen (nestleder) 
Espen Schiager Topland (styremedlem) 
Maria Handeland (styremedlem) 
Brit Skjelbred (styremedlem) 
Leoul Mekonen (styremedlem) 
Kathrine Idsø (ansatt representant) 

Varamedlemmer: 
Gry Tangstad 
David Kamalirad 

Landsstyret har totalt gjennomført 9 møter og behandlet 58 saker. 4 av møtene har vært ekstraordinære 
og knytter seg hovedsakelig til behandlingen og oppfølging av Kovid-19 pandemien og LS som 
ekstraordinær generalforsamling i KIA Eiendom. 

 

Arbeidsutvalget (AU) 

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av styreleder i Landsstyret Magne Mjærum (leder), nestleder i 
landsstyret Anne-Grethe Akselsen, styremedlem Espen S Topland og generalsekretær Alf P 
Hagesæther. AU har gjennomført 6 møter. 

 

Daglig Ledelse og styring 

Sentralledelse: Generalsekretær m Hovedkontoret  
Ledelse i regionene: 6 regionledere 
Ledelse i KIA Velferd: Leder KIA Velferd og KIA Velferd/Stavanger (fra 1. oktober) 
Ledermøte: Generalsekretær, HK, Regionledere, leder KIA Velferd og leder KIA Velferd/Stavanger 
 

Tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og personalutvalg 

Reidar Andestad ble valgt som tillitsvalgt på medarbeidersamlingen i september og Kathrine Idsø 
representerte de ansatte i Landsstyret. KIA Personalforening med obligatorisk medlemskap for alle 
ansatte, ble opprettet på medarbeidersamlingen. Marthe F Moen ble valgt til Hovedverneombud i 
KIA Norge og Reidar Andestad ble valgt til verneombud. Arbeidsmiljøutvalget har bestått av Alf P 
Hagesæther (leder), Reidar Andestad, Nina Østebø og Marthe F Moen (erstattet av Gunhild Eiksund fra 

17 august 2021). KIAs personalutvalg har bestått av Espen Schiager Topland (leder), Alf P Hagesæther, 
Reidar Andestad og Per E Lindquister (fra 1. desember).  

 

Eksternt samarbeid                                                                                                                                              
Gjennom samarbeid med andre deler vi kompetanse og øker KIAs legitimitet på innvandrerfeltet. Vi 
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har valgt å engasjere oss i et bredt utvalg som samlet sett gjør oss mer slagkraftige i større 
sammenhenger og i de tyngre sakene. KIA har samarbeidet med følgende aktører i 2020, listen er 
ikke uttømmende: 
 
 

• K-Stud, medlem og representert i styret 

• Flerkulturelt kirkelig nettverk (Norges kristne råd), medlem i nettverket 

• Ulike forsamlinger/menigheter og kristne organisasjoner 

• Mellomkirkelig råd, Den norske kirke 

• Flyktningetjenesten 

• Stiftelsen Dam 

• Stiftelsen Eckbo 

• Kunnskapsdepartementet 

• Kommuner og fylkeskommuner 

• Integrerings- og migrasjonsdirektoratet 

• Utlendingsnemnda 

• Forum for barnekonvensjonen 

• Refugee Highway Partnership 

• Asylpolitisk forum 

• Edru Livsstil 

• Frivillighet Norge 

• Regionalt er KIA ansatte medlem i ulike sammenhenger som lokale Kristne Råd, lokale 
religion- og livssynsfora m.m. 

• Frivillighetssentralen  

• Voksenopplæringen 

• Næringsforeninger 

• Arbeidsgivere s 

• Krisesenter 

• Barnevernet 

• Politiet 

• Kirkens bymisjon 

• Røde kors 

• Sanitetskvinnene 

• Norsk Folkehjelp 

• Den norske turistforening 

• NOAS 

• VID 

• UIS 

• UIO 
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Internt samarbeid  

Det er gjennomført 14 ledermøter og 1 medarbeidersamling for alle ansatte, 1 strategimøte mellom 
Landsstyret og ledermøtet og 9 Landsstyremøter. Det er sendt ut en rekke orienteringer og 
informasjon om utviklingen i organisasjonen, særlig knyttet opp til omstilling, smittevern og 
nedbemanning. IA-avtalen har blitt fulgt opp og medarbeidersamtalene har blitt gjennomført.    
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Det økonomiske inntektsbildet 

Nedenfor presenteres det økonomiske bildet av inntektssiden i regnskapet ved hjelp av et kake- 
og et søylediagram. Figurene viser at hoveddelen av inntektene kommer fra offentlige instanser 
og ulike prosjektilbydere (annet). Viser ellers til årsregnskapet og årsberetningen for 2020. 

 

 

 

 

 

591 779

838 806

493 902

10 784 000

8 899 587

6 454 394

0 4 000 000 8 000 000 12 000 000

SALGSINNTEKTER

GAVEINNTEKTER

MEDLEMSORGANISASJONER

IMDI

KOMMUNE

ANNET

Inntekter 2020 - KIA Norge

90



10 
 

  Årsmelding 2020 s. 10 av 39 
 

                                                       
 

Noen oppsummerende hovedpunkter fra arbeidet i 2020: 

• KIAs arbeid har blitt sterkt preget av Covid-19 pandemien og mye av arbeidet er lagt om og 
tilpasset digitale plattformer. Ansatte og frivillige har vist stor omstillingsevne og kreativitet. 

• KIA Velferd i Oslo, Kristiansand og Stavanger utvikles videre, både faglig og strukturelt, med 
statlige og andre offentlige tilskudd som finansieringsplattform. Dette er et relevant og 
populært faglig trippel-tilbud rettet mot innvandrerkvinner som ellers er vanskelige å nå frem 
til. Tilbudets faglige og pedagogiske design bidrar til å heve språkferdighetene og øke 
kvinnenes (dermed også familienes) samfunnsmobilitet, dempe negativ sosial kontroll, 
barnefattigdom, marginalisering og radikalisering (dette er de svakeste innvandrergruppene).  

• Antall arrangementer og kurs, samt antall deltakere og frivillige har gått noe ned.  

• Styrking av arbeidet for å bidra til at innvandrerkvinner skal bidra i arbeidslivet, blant annet 
gjennom prosjektet «veien videre» i Oslo, Stavanger og Kristiansand. 

• Det har vært flere innslag i ulike medier i løpet av året hvor KIA har fått muligheten til å drive 
med holdningsskapende kommunikasjon.  

• Av regionenes, lokallagenes og velferdsavdelingenes arbeid kan trekkes frem 
informasjonskampanjen knyttet til smitteverninformasjon til innvandrere. 

• Oppstart av Mannsprosjektet 

• Videreføring og styrking av Menighetsprosjektet 

 

Primæreffekten, eller den direkte effekten av alle samlingene, kursene og tiltakene gir bedre 

språkforståelse, selvinnsikt, egenforvaltning og bevisstgjøring, noe som fører til større trygghet, 

tilhørighet og økt livsmestring. Den direkte effekten gir også økt språkmestring og dermed bedre sosial 

mobilitet og mulighet for økt aktiv deltakelse i arbeidslivet, lokalsamfunn, nabolag, menigheter, 

forenings- og i arbeidslivet, slik målsettingene legger opp til. 

Andre sekundæreffekter, eller indirekte effekter av vårt arbeid, er redusert barnefattigdom og 

radikalisering, begrenset negativ sosial kontroll og reduksjon i dannelsen av parallellsamfunn. 
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ÅRSRAPPORTENE FRA REGIONENE OG VELFERD 

Denne delen av årsrapporten har lagt vekt på å presentere det regionale- og lokale arbeidet for 
å presentere selve arbeidet. 

Årsmelding KIA Trøndelag 2020 

 

Fra regional trøndersk synsvinkel har det gjennom hele 2020 vært en positiv og nødvendig 
utvikling av KIA Norge som organisasjon. Planer ble satt ut i praksis. Linjer for fremtiden blitt 
trukket opp. Den interne kommunikasjon har blitt både lettere og har fått et vesentlig forbedret 
presisjonsnivå. Også ledersamlingens anledning til å møte et aktivt landsstyre direkte ble ytterst 
verdsatt.     

Lokalt for KIA Trøndelags vedkommende er situasjonen uendret med Ester Røen som 
regionleder i 100% stilling. Det har vært enda et år med et fint tilsig av frivillige, som har 
strukket seg langt for å tilpasse seg skiftende regler for smittevern. 

Regionrådet har både vært samlet fysisk og holdt nettmøte. Regionrådsleder Britt Arnhild 
Lindland gikk av med pensjon og bispedømmekontoret oppnevnte KIA igjen Olav Svanholm, 
som villig inngikk inn som regionrådsleder. Øvrige rådsmedlemmer er Jan Ditmar Kahrs, NMS, 
Elin Tea Bygdås, Normisjon, Hilde-Torunn Aas, Normisjon, Ester Elvrum Vinnem, DNK, 
Temesgen Birru, Prest for Oromo menigheten, Esperanse Mbuebue, som jobber i Politiet og er 
mangeårig KIA-bruker. Kontaktinfo til regionrådsleder Olav Svanholm er: os266@kirken.no og 
mobil: 4728 4714.  

Resultatregnskapet for 2020 er foreløpig ikke ferdig avstemt, men vil gå i økonomisk balanse, 
faktisk med et større overskudd enn ønsket, som følge av at utgifter til planlagte (men korona-
avlyste) arrangementer uteble.  

AKTIVITETER  

Gjennom annerledes-året 2020 streifet det tidvis tanken om det i det hele tatt skulle bli igjen 
noe å rapportere om i årsmeldingen, når så mye av KIAs alminnelige hverdag og 
gruppesamlinger måtte omstilles / avlyses av til hensyn av smittevern. Sommerleir og en 
planlagt todagers samling for migrantmenighetsledere og norske prester måtte utsettes til 
bedre tider. Kvinnegruppers egne samlinger med atskillige barn har vært vurdert for risikable 
m.h.p. smitterisiko, og har bortimot ikke vært samlet siden mars. 

Et oppsett for brukertall, slik KIA leverte for 2019, ville sett ganske annerledes ut. Men vi rettet 

oss mot det som trass si alt fremdeles var mulig å bidra med. Deltakelse i bønneuka og feiring av 

8. mars rakk vi før begrensninger inntraff. Likeså deltakelse i Kvinnenes Internasjonale 

Bønnedag.  

Det har vært lys i KIAs lokaler (tegnet på at det er åpent) det aller meste av året. Regler for 
håndvask og registrering av den enkelte brukers kontaktinfo ble ny rutine. I takt med elevers 
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hjemmeskole og digitale skoleform økte behovet for leksehjelp betydelig. En psykolog gjennom 
NAV-praksis på KIA, Kari Lomsdal og regionleder mottok i tillegg til andre frivillige opp til 5 
brukere samtidig. I tillegg møttes frivillige fra «Gå ut senteret» enkelt elever både på KIA og 
andre steder utenom den vanlige åpningstiden.  

KIAs kulturkompetansekurs for elever i introduksjonsprogrammet ble etter oppstart omgjort til 
20 dagsturer og utflukter med barnerike familier, som på denne måten kunne telle som en 
kohort. Innholdet ble særlig med fokus på å gjøre noe nytt for første gang. Via forutgående 
hjemmebesøk og trivelige oppdagelser underveis gjort i lag ble KIA godt kjent med disse familier 
og har holdt kontakten med flere av dem i etterkant. 

Matsentralen i Trondheim sørger fortsatt for at totale bevertningsutgifter året rundt er 
nærmest kr. 0,- og stor raushet en mulighet. Nytt av året er digitale matkurs, gjennomført av 
syriske damer. Og pianoundervisning, - på initiativ av en tverrkulturell frivillig. Og KIAs lokaler 
fikk noen strøk maling. Brukere verdsetter og kommenterer engasjert når vi oppgraderer, og 
også i 2020 har renhold vært ivaretatt av felles dugnad.  

Noen syriske menn inviterer hverandre fast til sjakk klubb på KIA, og er flinke til å inkludere 
nordmenn med samme sans for å spille. I tillegg møttes i noen måneder en gruppe eldre 
arbeidsledige arabiske menn på KIA etter eget ønske derom. De lave språklige forutsetninger 
vanskeliggjør deres sosiale utfoldelse, men KIA er mulig å gå til, og der er man velkommen. Og 
den gjensidige velvillighet til å forstå hverandre åpner for gode muligheter til å dele både skjemt 
og alvor. KIA fikk noe å tenke på når en eldre syrer sa: Her blir jeg forstått slik jeg ønsker å bli 
forstått. Dere forstår jo alt!      

Etter sommeren rakk vi akkurat å komme godt i gang med ukentlige gruppesamlinger, 
leksehjelps med middager og smaken av normalitet, før påbud om ny nedstenging. Distribusjon 
av KIA Norges egenproduserte smitteverns plakater og brosjyrer ble ny aktivitet. KIAs logo ble 
plutselig tydelig synlig på arabiske butikker, NAV, moskéer, skoler, migrantmenigheter m.fl.  

Heldigvis rakk vi også møtes fysisk til ledersamling i oktober. Det var en stor glede å få være 
vertskap for det sjeldne besøk i Trøndelag av gode kolleger i KIA Norge.  

Hjelpen KIA forsøker å gi til å forstå vanskelige offentlige papirer, fylle ut skjema, ta kontakt til 
instanser på vegne av brukere, komplettere innleveringsoppgaver, skrive søknader, være 
referanse, gi innspill før jobb-intervju, øvelseskjøre, heve nivå på engelskkunnskaper og mye 
mer gir tilbake førstehåndskjennskap til mange problemstillinger, parallelt med utvikling av tillit 
og fortrolige vennskap, og fører ikke sjeldent til gode samtaler om nesten ALT.  

Om resultater / effekter av innsatsen.  

Av de målbare kan sies at noen kom i jobb, sertifikater for bil ble utstedt, karakterer i VGS ble 
forbedret. Privatister ble satt i stand til karaktermessig å komme inn på ønskede videre studier. 
Helsefagarbeidere fikk et bredere syn på verdien av deres oppgaver og innsats i helsevesenet. 
Den tilliten KIA bærer med ærefrykt, setter oss i posisjon til å veilede både for og imot ulike valg 
som nye i landet må ta på tynt grunnlag. Det skjer at brukeres økonomiske feildisponeringer kan 
avverges eller stoppes. KIA har vært mellomledd mellom familie og barnevern i flere saker. 
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Mellom KIA-bruker og straffedomstol i voldssak m.m. Mellom tverrkulturelle pasienter og 
psykiatriske institusjoner. KIA opplever at offentlig forvaltning ikke sjeldent går tom i egne 
etablerte rutiner, og gjerne lytter til alternative synsvinkler for fremgang i vanskelige saker. 
Mest av alt gleder det å gå veien mil for mil med enkeltpersoner mot en mer avklart tro på 
Kristus og økt bibelkjennskap. KIA opplever både at enkelte for første gang finner et nytt hjem i 
kristne menigheter, og at det leses mye bibel av mennesker med muslimske navn. Noen 
samtaler innledes med: «Dette har jeg ikke visst hvem jeg kunne snakke med om, før jeg ble 
kjent med KIA».                          

SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON 

KIAs forsøk på å inspirere norske menigheter til å ta større del i samfunnsansvaret for 
inkludering av innvandrere er en seig prosess å lykkes med. Trass i flere lovende initiativ rundt 
om i menigheter er det fortsatt relativt lite som viser seg konkret. Det er all grunn til å fortsette 
innsatsen.  

Fra NTNU, NLA, Sintef eller andre er det ikke langt mellom forespørsler og henvendelser til KIA 
om å skaffe intervjuobjekter eller deltakere til forskningsstudier, eller innhente synspunkter fra 
regionleders eget perspektiv, når deler av mastergrader skal utarbeides eller artikler skrives. KIA 
vurderer ikke dette som en vesentlig prioritert oppgave, men artig nok er det jo likevel når det i 
etterkant enten kan leses noen direkte sitater, eller KIA får anledning til å påvirke 
utgangspunktets fokus, slik tilfellet var i forskningsrapporten fra Sintef, utgitt 12 02 20 av 
Håvard Egge. 

KIA Trøndelag opplever i økende grad at gode lokale krefter søker og får økonomiske midler til 
aktiviteter for bl.a. innvandreres barn eller ungdommer. Men når de så har tilbudet klart 
mangles kontakten til de som er påtenkt. Og KIA får gleden av å varsle og formidle gode tilbud 
til familier i til vårt rike nettverk. Sånt beriker samarbeidsånd og velvilje i alle retninger. Av 
ekstra gode samarbeidspartnere gjennom 2020 nevnes Normisjons «Gå ut senter» og Salem, 
Frelsesarméen samt katolske Caritas.      

Korona har via kommunale initiativ medført et enda tettere samarbeid med frivillige 
organisasjoner og nye samarbeidspartnere. Det har vært avholdt kommunalt initierte felles 
nettmøter med organisasjoner og innvandrer gruppeledere om smittesituasjonen og felles 
tiltak. I en usikker tid har KIA Trøndelag opplevd mye bra støtte fra lokale samarbeidspartnere 
og samhandling med offentlig sektor. 

Russisk forening deler nå ukentlig ut matposer fra mat fra Matsentralen i KIAs lokaler. Og russisk 
ortodoks menighet har spurt om å låne KIAs lokaler til søndagsskole for barna deres. 

Kristen-muslimsk dialoggruppe har vært samlet til de fleste av planlagte møter, selv om noen 
måtte avlyses. I forberedelsen av ledersamlingen for migrantmenighetsledere hadde KIA 
kontakt med hver enkelt av leder, og merker seg enten undertoner eller klart formulerte utsagn 
i retning av økt kontakt med norsk kirke og samfunn. Dette målt i forhold til tidligere kontakter. 

I forbindelse med utarbeidelsen av regjeringens nye Handlingsplan mot rasisme og 
diskriminering på grunn av etnisitet og religion har KIA Trøndelag vektlagt å spørre inn til 
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brukeres meninger og erfaringer knyttet til rasisme. Svarene og eksempler er mange, og noe 
man gjerne vil si sin mening om. I nok så mange av eksemplene kan det virke som at generelt 
mangelfull integrering og opplevelse av inkludering baner veien for at ganske mye regnes for 
rasisme, også på punkter der sak eller situasjon kan forklares uten element av det alvorlige 
begrepet, som rasisme er. Andre eksempler er mer vaskeekte.     

OPPSUMMERING 

Det knytter seg mange tanker for KIAs prioriteringer, drift og funksjon i 2020. Det er ikke sjelden 
at betydelige kommunikasjons gap identifiseres mellom representativ norsk og tverrkulturell 
tankegang. Måtte KIA Norge være en nyttig brobygger over disse avgrunner, så landets nye og 
gamle innbyggere må leve fredelig sammen og trives i hverandres nabolag og selskap.    

KIA Trøndelag har mange grunner for dyp takknemlighet for 2020. Velsignelser har det vært 

virkelig mange av. Ingen vi kjenner har hatt alvorlig grad av korona og ingen ble smittet på KIA, 

til tross for at vi hadde åpen bortimot alle dager. KIA Trøndelag gledes stort ved å gå veien i lag 

med brukere i stort og i smått, oppleve modning og se noen få nok mot til å bruke deres nye 

betingelser i Norge godt. Sammen deler vi alt fra motbakker, utsikt, visjoner, håp og tro.  
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ÅRSMELDING KIA Møre 2020 

 
 
 

1. ORGANISASJONEN 
 

1.1.  Følgende lokallag/underavdelinger har hatt aktivitet dette året 
 
1.2.  

Kontaktinformasjon til lokallagene (e-post og telefon) 
 

1.3.  Regionrådet består av følgende medlemmer 
 

1.4.  Kontaktinformasjon til leder i regionrådet (telefon og e-post) 
 

1.4.1. Totalt antall frivillige som har deltatt i arbeidet i 
regionen/tilsvarende: 120 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

KIA Molde 

KIA Kristiansund 

Vi har samarbeid med Spjelkavik menighet/Internasjonal Kafe i Ålesund 

Molde: Reidar Andestad, reidar.andestad@kia.no 483 14 147 

Kr.sund: Hans Fredrik Lauvås, ha-fredr@online.no,   47898424 

 

Under gjenoppretting, Bispekontoret har sagt ja til å være med og Hans Fredrik 

Lauvås 

Ingen leder per nå 
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2. AKTIVITETER OG EFFEKTER 

 
2.1. Hovedoppgavene i 2020 har vært 

 
 
 

2.2. Følgende prosjekter har blitt startet/gjennomført 
-Koronainformasjon 

-Mannsprosjekt  
-Menighetsprosjekt retta mot Ålesund 

-Leirsamarbeid med NMSU 
Planlagt start av kvinnegruppe sammen med Molde Domkirke 
Planlagt studentgruppe sammen med Pinsemenigheten på Kvam 

2.3. Disse målgruppene har blitt omfattet av arbeidet 
 

 

2.4 Konsekvensene av Corona-pandemien har vært 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Korona informasjon, oppfølging av flyktningmiljøer og butikker. Manns-prosjekt , 

informasjon og rekruttering av deltakere 

Menighetsbygging, kontakt med menighet i Ålesund 

Etablert samarbeid med NMSU om framtidig leirsamarbeid. 

Flyktninger i Molde og Kristiansund.  Andre innvandrere. Internasjonale studenter. 

Norske frivillige, 

Vesentlig reduksjon i antall større arrangement og andre gruppesamlinger 

Vi har blitt aktiv Korona-rådgivere inn mot flyktninger 

I Molde: ca 8 større arrangement, Internasjonal Kafé og Middag på Tvers. 

Samfunnsinformasjon, quiz, middag med matlaging med frivillige,  

Deltatt på felles flyktningearrangement 

Diakonalt arbeid med hjemmebesøk og annen kontakt 

Rådgivning mot arbeid og aktivitet 

Kontakt med Internasjonale Studenter 

I Kristiansund. 2 Internasjonal Kafe, styrearbeid 
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3. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJOIN 

 
3.1. Disse medlemsorganisasjonene har KIA samarbeidet med om følgende 

arbeid: (Den norske kirke, Normisjon, DELK, NLM osv.) 

 
 

3.2. KIA har samarbeidet med eksterne organisasjoner og offentlige 

institusjoner om følgende oppgaver:  
(Røde kors, Sanitetskvinnene, krisesenter, barnevern, asylmottak osv.) 

 

 
 
 

  
 

  
  
 

4. OPPSUMMERING 

 
I Molde har vi i KIA hatt et aktivt tilbud i januar og mars med flere 

større arrangement med i snitt 60 personer, de fleste flyktninger.  
Etter Korona hadde vi to mindre arrangement på høsten. Så har vi 
drevet med hjemmebesøk, Korona informasjon og personlig rådgivning 

i spørsmål om arbeidssøking, myndighetskontakt etc.  
Vi har nådd ut med Korona-informasjon og laget også info opplegg for 

somaliere på somalisk. Besøkt 3 innvandrer-butikker og satt opp 
plakater etc.  
 

I Kristiansund var det ett arrangement før nedstengning pga Korona.  
 

I Molde: Totalt 80 frivillige har deltatt i vårt arbeid og lagt ned i snitt 
15 timers arbeid. I Kristiansund har 30 frivillige deltatt og i snitt 4 

timer. 
 
På tross av Korona begrensinger har vi hatt kontakt med en rekke 

flyktninger og bistått de på ulik vis.  Mange etterlyser at vi skal komme 
i gang med vårt vanlige arbeid. 

I Molde: Den Norske kirke, NMSU, Normisjon, Molde KFUK-KFUM, Edru livsstil 

I Kr. sund: Den norske kirke, NMS, NLM 

Flyktningtjenesten, Molde KFUK-KFUM, Edru Livsstil, Molde Domkirke 

Et medieoppslag i 2020 i Romsdal Budstikke.  

Mye oppmerksomhet i Molde Domkirke i forbindelse med Bispevisitas og egen 

samling om flyktningarbeid.  

Mye informasjon på egen Facebook side og i Facebook grupper knyttet til 

Internasjonal Kafé og Middag på Tvers. Oppdatering av hjemmeside, 
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Molde Domkirke har bygget om kjøkken i kjellerstue for 600 000 kr for 
at det skal egne seg bedre til særlig KIAs aktivitet med arrangement 

med mye matlaging.  
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ÅRSMELDING KIA Bjørgvin 2020 

 
 

1. ORGANISASJONEN 
 

1.5.  Følgende lokallag/underavdelinger har hatt aktivitet dette året 
 

1.6.  

Kontaktinformasjon til lokallagene (e-post og telefon) 

 
1.7.  Regionrådet består av følgende medlemmer 

1.8.  

Kontaktinformasjon til leder i regionrådet (telefon og e-post) 
 

1.9. Totalt antall frivillige som har deltatt i 
arbeidet i regionen/tilsvarende  

 

 

AKTIVITETER OG EFFEKTER 
 
2.1. Hovedoppgavene i 2020 har vært: 

 

Hovedoppgavene har vært å bistå innvandrere både på et åndelig og mellommenneskelig plan. 

Gjennom våre arrangementer har vi bygd fellesskap og hjulpet innvandrere til å finne sin plass i 

det norske samfunnet, og gjennom individuell oppfølging har vi bistått for både praktiske og 

teoretiske utfordringer. Dette bidrar til bedre integrering og tilhørighet, og for deres psykiske 

helse. Vår oppfølging av beboere på Arna Mottakssenter. 

KIA Bergen 

KIA Askøy KIA Bergen  Hallgeir Berge (Hallgeir.berge@kianorge.no) 48314146 

KIA Askøy Tor Øyvind Sandaker (tor.oyvind@kianorge.no) 92405871 

Leder:  Ingfrid Mulen 

Nestleder: Beth Reistad 

Medlem: Svein Strand 

  Purity Mutunge 

  Arthur Pilskog (leder frem til juni)   

  Kristin Austegard (har ikke vært tilstede på noen måter i  

  2020 på grunn av sykdom) 

Ingfrid Mulen telefon nr. 94851157, mail ingfrid.mulen@gmail.com 

35 
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2.2. Følgende prosjekter har blitt startet/videreført/gjennomført 

 

Prosjektet Pusterommet på Arna Mottakssenter:   

Ulike tiltak som språkkafe, håndarbeids og samtalegrupper. 

Individuell oppfølging av beboere på mottaket. 

Effekt: Beboerne fikk tilpasset informasjon om covid 19, og fikk utdelt munnbind og antibac for 

å kunne overholde smittevernreglene. 

Beboere som ønsket å «gå ut av systemet» ble motivert til å bli værende på mottak. 

Beboere fikk bistand i flytteprosessen (innkjøp av 40 kofferter). 

Beboere som flyttet til mottak andre steder i landet ble koblet til representanter for KIA der de 

kom.  

 

Planlegging og oppstart av Mannsgrupper for samfunn-, arbeid-og språkkompetanse. 

 

Effekt: Har bistått innvandrermenn utenfor arbeidslivet med integrering ved å øke deres 

generelle kompetanse og tilhørighet gjennom ukentlige samlinger for åtte deltakere i Bergen. 

Prosjektet ga menn som strever med språk, jobb, samt lav forståelse og tilknytning til samfunnet, 

kompetanse og styrke til å ta grep i eget liv. Via veiledning og fellesskap ble de løftet ut av sin 

stillstand til å bli mer aktive deltakere i samfunnet, hvor en startet eget firma i løpet av høsten, og 

før nyttår hadde en kommet inn på høyere utdanning, en på videregående skole og en har 

påbegynt nytt norskkurs. 

 

Deltakelse i «Nettverk for et flerkulturelt Bjørgvin»  

Planlegging og gjennomføring av seminaret «Sorg og tap av identitet når en må flykte.»  

Kartlegging av migrantmenigheter i Bergen. 

 

Effekt : Seminaret fikk svært gode tilbakemeldinger og vil bli fulgt opp i etterkant. Ca 40 fysisk 

deltakere, men seminaret ble også streamet. Opprettet kontakt med svært dyktige 

kompetansemiljø på tema knyttet til migrasjon og helse.  

Kartleggingen endte opp med å få tilgang på en særdeles grundig oversikt over alle 

migrantmenighetene i Bergen med kontaktinformasjon fra STL, som vil ha stor betydning i det 

videre arbeidet i «Nettverk for et flerkulturelt Bjørgvin.  

 

Bibelgruppe for konvertitter 

I utgpkt. ukentlige samlinger med bibelundervisning. I år har det vært gjennomført bare 24 

samlinger pga pandemien. Gruppen har hovedsakelig bestått av iranere og afghanere. 

 

Effekt: Deltakerne blir grunnfestet og utrustet gjennom undervisning av Guds ord og inviterer 

kontakter med på samlingene. Det har også kommet personer fra andre regligioner (muslimer og 

bahaier). Personer kommer til tro og blir døpt. 

 

 

Aktivitetsdager (erstatning for leir) for barnefamilier på Gullbotn 
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Vi inviterer til aktivitetsdager der hovedmålet er å skape gode sommerminner for barnefamilier. 

Det vil bli lagt opp til allsidige aktiviteter og naturopplevelser som vil inkludere og gi mestring 

for alle deltakerne. Fellesskap rundt måltid ute og inne.  

 

Effekt: Gav familier (150 enkeltpersoner) gode sommerminner med fellesskap med nye 

mennesker fra mange ulike kulturer. Nettverksbyggende.  

 

 
2.3. Disse målgruppene har blitt omfattet av arbeidet 

 

Beboere på Arna Mottakssenter. 

Barnefamilier med innvandrerbakgrunn 

Innvandrermenn uten fast jobb 

Kristne konvertitter  

 
 

2.4 Konsekvensene av Corona-pandemien har vært: 
 

Etter starten av pandemien ble det bare gjennomført en brøkdel av samlingene som var planlagt 

på Arna Mottakssenter. 

Konvertittgruppen har hatt redusert antall samlinger. 

Endring av internasjonal leir til aktivitetsdager 

Avlysning av planlagt medlemsmøte/inspirasjons/strategisamling 

Avlysning av adventsfest 

Avlysning av julefest 

 

3. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJOIN 

 
3.3. Disse medlemsorganisasjonene har KIA samarbeidet med om følgende 

arbeid: (Den norske kirke, Normisjon, DELK, NLM osv.) 

 

 

3.4. KIA har samarbeidet med eksterne organisasjoner og offentlige 

institusjoner om følgende oppgaver:  

3.5.  

 Følgene informasjon og oppslag om KIA i media (TV, radio, aviser):  
Skriv hvilke medier, dato og hva som ble belyst. Saker i sosiale medier 

kan tas med i den grad dette har vært viktig i perioden. 
Lag en oversiktsliste. 

DNK/NMS: Gjentatte møter i «Nettverk for et flerkulturelt Bjørgvin» som også 

innebar planlegging og gjennomføring av seminaret «Sorg og tap av identitet når en 

må flykte» 

DELK Bibelgruppe for konvertitter. 
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4. Tillegg 
 
 

2020 har vært et år som har bragt med seg mange utfordringer og endringer for KIA Bjørgvin, 

der ikke alle har hatt sin bakgrunn i pandemien.  

 

KIA Bjørgvin har de siden oppstarten av asylmottaket i Arna for over 30 år siden vært i kontakt 

med mottaket. I 2005 ble det startet en ukentlig språkkafe, og årlig internasjonal sommerleir som 

har blitt en tradisjon siden. Fra høsten 2017 har tiltak knyttet til Arna Mottakssenter stadig økt i 

omfang, og samarbeidet med ledelsen ved mottaket har vært særdeles god. Siden da har 

hovedvekten av KIA Bergen sitt arbeid vært knyttet til tiltak ved mottakssenteret. Sommeren 

2020 kom meldingen som mange fryktet at mottaket var vedtatt nedlagt. I den grad det var mulig 

opprettholdt vi kontakten med beboerne og prøvde å motivere til flytting og hjelpe dem praktisk. 

Nedleggelsen av mottaket innebærer at arbeidet i KIA Bergen er i en omveltning, og vi er nå i en 

situasjon der det blir viktig å se muligheter for hvordan vi fortsatt kan jobbe mot å være et faglig 

sterkt, brobyggende og sentral aktør i det kristne integreringsarbeidet i byen. 

 

Fra 12. mars til 26. april var regionlederen i 40% omsorgspermisjon (jobbet dermed 20%).  

Arna Mottakssenter: Ulike tiltak for og oppfølging av beboere på Arna Mottakssenter. 

Bergen Kommune: Lån av lokaler til ulike samlinger knyttet til Arna Mottakssenter. 

Planlagt utvidet samarbeid med oppstart av flere tiltak.  

Kirkens Bymisjon: Felles deltakelse og samarbeid i «Nettverk for et flerkulturelt Bjørgvin» 

Frivillighetssentralen i Arna: Lån av buss til bruk for ulike turer. 

 

Var i dialog om samarbeid med følgende organisasjoner knyttet til aktiviteter for familier 

på Arna Mottakssenter: Røde Kors (barn) 

Redd Barna 

Hordaland Idrettskrets 

 

 

 

 

 

Har brukt KIA Bjørgvin sin Facebook side aktivt til informasjon om arbeidet i 

regionen, i tillegg til å dele informasjon om Covid 19 på flere språk. 

 

Frivillig medarbeider skrev innlegg i Bergensavisen 20.10 ang. nedleggelse av Arna 

Mottakssenter. 

 

https://www.ba.no/stans-nedleggelsen-av-bergens-siste-asylmottak/o/5-8-1442307 
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I juni ble Arthur Pilskog takket av etter mange år som leder i regionrådet. Han ble erstattet av 

Ingfrid Mulen. Beth Reistad fortsetter som nestleder i regionrådet. Regionleder Kristin Endale sa 

i slutten av september opp sin stilling, og hadde sin siste arbeidsdag 30 november. Hallgeir Berge 

ble midlertidig ansatt i 30% stilling som prosjektmedarbeider fra oktober og økte opp til 60% i 

november og desember. I desember var han fungerende regionleder.  

 

På grunn av den krevende økonomiske situasjonen KIA Bjørgvin befant seg i vinteren/våren 

2020 ble det satt i gang en prosess for å redusere de faste utgiftene knyttet til kontorleie. Det var 

også et ønske fra regionleder å finne mer tjenlige og tilgjengelige kontorfasiliteter.  

Denne prosessen ledet frem til at KIA Bjørgvin flyttet til nye lett tilgjengelige kontorlokaliteter i 

Dreggsalmenningen 20 i desember 2020.  
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ÅRSMELDING KIA ROGALAND 2020 

 
 

 1. ORGANISASJONEN 
 

1.10.  Følgende lokallag/underavdelinger har hatt aktivitet dette året 

 

1.11.  Kontaktinformasjon til lokallagene (e-post og telefon) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.12. Regionrådet består av følgende medlemmer 

 

 

 

 

 

1.13. Kontaktinformasjon til leder i regionrådet (telefon og e-post) 

 

1.14. Totalt antall frivillige som har deltatt i 

arbeidet i regionen/tilsvarende  

 

 
 2. AKTIVITETER OG EFFEKTER 

  
2.1. Hovedoppgavene i 2020 har vært 

Hå lokallag er KIA Rogalands eneste lokallag. 

I tillegg drives det et lokalt integreringsarbeid i Sandnes (Ukentlige treff på 

internasjonal kafé), med frivillige fra flere sammenhenger. 

Ingvald Ekeland (Hå lokallag) 

Mail: iekeland@tryggheim.no 

Mob: 90273446 

 

Margrethe Berg Heggebø (Sandnes Internasjonale kafé) 

Mail: margrethe.berg.heggebo@kianorge.no 

Mob: 48314150 

Ragnhild Mestad (NMS) 

Asbjørn Finnbakk (DNK) 

Terje Slettebø (IMF) 

Paul Odeh (NLM – IKF) 

Pr 2021 mangler vi leder i regionrådet. Ingen av de som er med har anledning til å 

ta på seg dette vervet. Det er en målsetning for 2021 å få på plass en leder i 

regionrådet. 

80 
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I 2020 var arbeid tilknyttet nasjonal/lokal Covid 19 infodeling sentral i arbeidet i 

Rogaland. Regionleder og en ansatte jobbet henholdsvis 40 og 20% med dette 

gjennom ¾ deler av året. På sentralt hold ble det opprettet en egen Covid 19 side 

på KIAs hjemmeside, hvor vi samlet info fra myndighetshold på over 30 språk. I 

tillegg ble det laget egne brosjyrer og plakater på 8 forskjellige språk som ble 

distribuert til alle KIA-regionen og derfra ut lokalt. I regionen ble det delt ut over 

600 brosjyrer, 230 plakater og 450 10 pakninger med engangsmunnbind og 

antibac. Dette har blitt distribuert gjennom Sandnes Læringssenter, 

Flyktningenheten, våre internasjonale kaféer i Hå og Sandnes, samt norskkurset 

for kvinner i Stavanger. I tillegg ble det opprettet et lite tøymunnbindsprosjekt i 

Sandnes hvor 5 kvinner til sammen sydde 165 tøymunnbind som også ble 

distribuert ut. 
Store deler av normal drift ble påvirket av Covid 19, men i den grad det har vært mulig 

har de internasjonale kaféene i Sandnes og Hå holdt åpent og/eller prøvd flyttet over 

på digital plattform. Det har også blitt arrangert turgrupper ut fra disse 

sammenhengende for å kunne opprettholde kontakt med deltagere. 

Den årlige sommerleiren for barnefamilier ble utsatt til høstferien og gjennomført med 

halvert antall deltagere (45) for å kunne drive forsvarlig ihht smittevern. Det var en god 

opplevelse å kjøre leir med redusert antall og dette er noe vi ønsker å se på muligheten 

for å fortsette med i 2021.Heller 2 leire med halvparten deltagere; kvaliteten på 

samværet økte betraktelig. 

Den årlige turen «Vi går for fellesskap» som til vanlig samler mellom 300 og 400 

mennesker måtte også foregå i en annen form. Det ble arrangert 2 lokale turer, en med 

beboere på Hå mottak og en med deltagere tilknyttet internasjonal kafè i Sandnes. Til 

sammen samlet vi 105 mennesker på disse turene. 

Det IMDi støttede info og veiledningskurset for kvinnene på KIAs norskkurs i Stavanger 

har gått sin gang, delvis med fysisk tilstedeværelse og delvis på Teams alt ettersom hva 

som har vært mulig å gjennomføre m.t.p smittevern. 

I menighetsnettverkssatsningen som er støttet av NMS og Eckbos Legat ble det i 2020 

arrangert 3 samlinger: en lederlunsj, en faghelg med fokus på hvordan man som kristne 

møter muslimer og en faglunsj tilknyttet Norges Kristne Råds digitale seminar om 

kirkens rolle og politiske påvirkning i dagens samfunn. 

På tross et spesielt år har vi i stor grad jobbet utfra Rogalands hovedmål i 

Virksomhetsplanen som var å bidra nasjonalt i strategisk arbeid innen organisasjon og 

kommunikasjon, opprettholde og styrke kaféer i regionen og videreutvikle 

Menighetnettverksprosjektet.  
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2.2. Følgende prosjekter har blitt startet/gjennomført 

 
 

2.3. Disse målgruppene har blitt omfattet av arbeidet 

 

 

2.4 Konsekvensene av Corona-pandemien har vært 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

3. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON 

  
3.6. Disse medlemsorganisasjonene har KIA samarbeidet med om følgende 

arbeid: (Den norske kirke, Normisjon, DELK, NLM osv.) 

 

• Covid 19 infoarbeid nasjonalt og lokalt (Sandnes) 

• Internasjonal kafé Sandnes  

• Global kafé Hå 

• Familieleir på Ognatur i høstferien 

• Vi går for fellesskap på HÅ og i Sandnes 

• Munnbindprosjekt i Sandnes 

• Videreutvikling av menighetsnettverk -prosjekt med støtte av NMS og Eckbo 

• Informasjon og veiledningskurs på KIA norskopplæring i Stavanger 

• Beboere på mottak 

• Nybosatte 

• Lengeværende bosatte 

• Flyktninger 

• Arbeidsinnvandrere 

• Enslige og familier 

Som nevnt tidligere har 2020 vært et krevende år som har krevd mye av oss. Når de 

sosiale møteplassene ble nødt for å stenge ned, var det mange av de som er i 

nettverket vårt som ble vanskelig å holde kontakten med. Restriksjonene har lagt 

mye bånd på den lokale aktiviteten. Vi har etter beste evne forsøkt å holde åpent når 

mulig og følge opp deltagerne våre på alternative måter. For Rogalands del innebar 

Corona pandemien en ekstra arbeidsbelastning gjennom en nasjonal ledelse av 

prosjektet. Dette har i noen grad gått ut over muligheten til å følge opp det lokale 

arbeidet og jobbe målrettet med å styrke den lokale inntjeningen av frie midler. Det 

jobber vi videre med i 2021. 

DNK, NMS, Frikirken – Menighetsprosjekt 

IMF – fast samarbeidspart i gjennomføring av familieleir 

NMS – foredragsholder ved info og veiledningskurs, samt fått disponere en 20 % 

stilling i det regionale arbeidet for en periode. 
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3.7. KIA har samarbeidet med eksterne organisasjoner og offentlige 

institusjoner om følgende oppgaver:  
 

 

 

3.8.  Følgene informasjon og oppslag om KIA i media (TV, radio, aviser):  

Skriv hvilke medier, dato og hva som ble belyst. Saker i sosiale medier 

kan tas med i den grad dette har vært viktig i perioden. 
 

 4. OPPSUMMERING 

 
2020 var et år hvor Covid pandemien la demper på store deler av 
arbeidet vårt og muligheten til å møtes fysisk, men også et år hvor det 

ble åpnet nye dører til spennende samarbeidsparter på feltet. Rogaland 
tok i 2020 et særlig ansvar for det IMDI støttede Covid 19 

informasjonsarbeidet, både nasjonal og lokalt. For oss var det viktig å 
gi deltagerne våre lokaltilpasset info, da vi så at mange av dem var 
orientert mot nasjonal eller global info hvor smittetrykket var mye 

høyere og skapte frykt og isolasjon. Siden mange også bor trangt og er 
avhengige av kollektivtransport til jobb var det viktig for oss å bidra 

med å skaffe smittevernsutstyr, info om rett bruk, samt gi 
undervisning om hvordan man kan sy egne munnbind. Mange av våre 
deltagere kommer fra kulturer med hovedfokus på muntlig 

overlevering og det har derfor vært viktig for oss å gjøre nettopp det, 
samt ha fokus på gjentagende info i dialogene vi har hatt. 

En del prosjekter har gått sin gang; info og veiledningskurs, familieleir, 
«vi går for fellesskap» menighetsnettverk, dog i litt andre former og 
med litt færre deltagere. Leir ble gjennomført med 45 deltagere og 15 

frivillige og den årlige marsjen «vi går for felleskap» samlet 105 
personer fordelt på 2 HÅ og Sandnes. De internasjonale kafène har 

vært åpen i den grad det har vært mulig, men å få til prosjekter med 

Gjennom det nasjonale Covid prosjektet samhandlet vi med Røde kors, Sanitetskvinnene, 

Norsk Folkehjelp, Caritas og Frivillighetssentralen. 

Gjennom info og veiledningskurset har vi hatt et regelmessig samarbeid med Kirkens 

Bymisjon. I tillegg har vi hatt inne frivillige forelesere fra Rogaland Brann og Redning, SUS 

kultur- og livssynsveileder, NMS, Frilager, VID, Barnevernet Sandnes, SEIF, Frelsesarmeen 

sentralt, politiet, politiker, SEIF, frivillighetssentralen Storhaug, flyktningeenheten 

Stavanger og IMDI rådgiver regionalt med flere. 

Vi har også samarbeidet med Sandnes Læringssenter og Sandnes Flyktningenheten om 

distribusjon av infomateriale og smittevernsutstyr. 

Frivillighetens ansvar og muligheter i krisetider – Dagen (30/03-20) 

Jevn Covid 19 info på flere språk på FB gjennom store deler av perioden. 

108



28 
 

  Årsmelding 2020 s. 28 av 39 
 

fysisk oppmøte har vært krevende å gjennomføre da vi også har hatt 

mangel på frivillige til gjennomføring. Flere av våre frivillige er litt oppe 
i årene og dermed i risikogruppen. Dette har bidratt til at vi har måttet 

nedskalere og tenke alternativt. Lokalt har deltagerne blitt fulgt opp på 
telefon og invitert med på tur og i mindre settinger.  

Gjennom Menighetsnettverket har vi fått gi faglig input på relevante 

tema innen inkludering, kirke og samfunn, til frivillige og ansatte i kirke 
og organisasjoner. Slik har vi bidratt til å ta vare på frivillige og øke 

deres og ansatte kompetanse. Vi ser at flere orienterer seg mot 
handling i slike møter. Mange har behov for en arena for læring, 
erfaringsutveksling, fellesskap, ivaretakelse og inspirasjon. Det ble 

gjennomført 3 nettverkssamlinger ila 2020. 

Når det gjelder de internasjonale kaféene er det kommet mange 
tilbakemeldinger på at det er det eneste fellesskapet folk faktis snakker 

norsk i, gjennom uken. Vi får tilbakemeldinger at det er manges 
utvidede familie og at det er viktig for deres psykiske helse. Flere 

vennskap er knyttet og flere veiledes praktisk inn i samfunnets nye og 
ukjente systemer. 
Vi ser at både ved Internasjonal kaféen, leirer og turer, og ved 

informasjons- og veiledningskurset i Stavanger at er tilhørighet en 
viktig faktor. På kurset i Stavanger får deltakerne selv være med å 

bestemme tema, etter hva som oppleves vanskelig for dem i det nye 
samfunnets systemer. Det har blitt mange verdifulle stunder med 
viktige oppklaringer, forståelse, der kursdeltakere har delt erfaringer 

med hverandre, fått gå viktige prosesser og flere foredragsholdere har 
påpekt at de har opplevd en unik kontakt med gruppen. Vi har hatt 

fokus på å ta med den tilliten KIA har opparbeidet og søkt å flytte den 
over til besøkende fra ulike organisasjoner og offentlige instanser. Mye 
verdifull læring har oppstått her. 

Totalt har vi i 2020 hatt 80 frivillige og 382 unike deltagere. 

Vi sitter igjen med en opplevelse av at vi også i 2020 har bidratt til å 
motvirke utenforskap og isolasjon, at vi har skapt gode 
hverdagsopplevelser for deltagerne våre og at det ligger mye psykisk 

god helse i tillitsfull dialog og samvær med hverandre. 

 

 

 

 

 

109



29 
 

  Årsmelding 2020 s. 29 av 39 
 

 
 

ÅRSMELDING KIA SØR 2020 

 
 

 1. ORGANISASJONEN 
 

1.15.  Følgende lokallag/underavdelinger har hatt aktivitet dette året 

 

1.16.  Kontaktinformasjon til lokallagene (e-post og telefon 

  
  

  

 1.3. Regionrådet består av følgende medlemmer 
 
 

  
  

  
 

   

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 

  
  

Kristiansand, Mandal, Arendal, Iveland, Evje/Hornnes, Skien og Porsgrunn 

Kristiansand - Mei Lian Chou – mei.lian@kianorge.no - 48314144 

Mandal - Erik Kristensen – Kristensen_erik@hotmail.com – 45234693 

Arendal – Arnhild Reinum – arnhild@reinum.no – 90528340 

Iveland – Thorvald Håvestad – thorvald@haaverstad.no – 90506009 

Evje/Hornes - Helga V. A. Johnsen – Helga.johnsen@kirkebakken.no- 99230189 

Skien/Porsgrunn – Mona Hylton – mona.hylton@kianorge.no - 93616897 

 

 

 

 

Organisasjon Navn   Mobil Email 

Regionleder Mei Lian Chou   48314144 mei.lian@kianorge.no 

Frikirken Åse Landsverk Larsen   91640255 aase.l.larsen@gmail.com 

DELK Bjørnar Gundersen   94808388 bjornargund@gmail.com 

Avdeling Einrun Vestmoen   98001234 einrunvestmoen@gmail.com 

Normisjon Gunnar Urstad   48114910 Gunnar.urstad@normisjon.no  

NLM Senait Hagos   92492925 stesfazion@nlm.no 

DNK Ivar Sandnes   98457736 is955@kirken.no 

DELK Knut Hvale V 97589919 knut.hvale@hotmail.com 

NMS Nora Nora Dub Dybdal   40344742 noradd@nms.no 

NLM Torbjørn Laresen V 40597772 Tor-m-la@online.no 

Normisjon Live Danbolt Drange V 90795875 livedrange@gmail.com 
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 Kontaktinformasjon til leder i regionrådet (telefon og e-post) 
 

 
  

 

 Totalt antall frivillige som har deltatt i arbeidet i regionen/tilsvarende: 165 
 

 
  
  

 2. AKTIVITETER OG EFFEKTER 
  

2.1. Hovedoppgavene i 2020 har vært 
 

 

 

2.2. Følgende prosjekter har blitt startet/videreført/gjennomført 
 

2.3. Disse målgruppene har blitt omfattet av arbeidet 

 
 

2.4 Konsekvensene av Corona-pandemien har vært 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

3.  
 

Mannsgrupper og mentordningen er blitt startet i 2020 

 

Vi måte starte fjernundervisning av norsk språket. 

 

Et nytt konsept er født: FamilieLørdag 

Aktivitetene er for å få integrert dem som kommer fra utlandet, så lokale befolkning 

er også en målgruppe. 

Mange aktiviteter måte stenges ned, mye har prøvd å starte på nytt igjen, men måte 

stenge igjen på grunn av pandemien. 

 

For å prøve å gjøre noe, måte vi bruke kreativiteten. Vi fikk ikke til å ha leir i 2020, 

men fikk vi jobbet med konseptet Familie Lørdag (Aktivitet form barnefamilie som 

bor i nærheten av en kirke) 

Norskundervisning, Norsktreningskafe, Språktrening, Verdensmiddag, Fotball, 

Søndagstur, Mannsgrupper, Inspirasjonssamling for menigheter som ønsker å jobbe 

med integrering, Kvinnegruppe, Mentorordning, veiledning av arbeidssøkende, 

hjelp til oppkjøring, vennekontakter og utdeling av klær 

Normisjon Live Danbolt Drange 90795875 livedrange@gmail.com 
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SAMARBEID OG KOMMUNIKASJOIN 

  
3.9. Disse medlemsorganisasjonene har KIA samarbeidet med om følgende 

arbeid: (Den norske kirke, Normisjon, DELK, NLM osv.) 

 
 

3.10. KIA har samarbeidet med eksterne organisasjoner og offentlige 

institusjoner om følgende oppgaver:  
(Røde kors, Sanitetskvinnene, krisesenter, barnevern, asylmottak osv.) 

 

 
 
 

3.11.  

Følgene informasjon og oppslag om KIA i media (TV, radio, aviser):  

Skriv hvilke medier, dato og hva som ble belyst. Saker i sosiale medier 
kan tas med i den grad dette har vært viktig i perioden. 
Lag en oversiktsliste. 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

DNK, Normisjon, NLM, NMS, Frikirke, Delk 

 Forskjellige gjenbruksbutikker, Kristiansand og Skien Kommune, Agder og Vestfold 

og Telemark Fylkeskommune, NAV, Voksen opplæring, LoPe i Skien, 

Flyktningtjenesten på forskjellige steder, Frivillighetssentralen på forskjellige steder, 

skoler og folkehøyskoler, forskjellige oppfølgingstjenester osv 

 

KIA Iveland har fått stipend: https://www.indrefileten.com/post/voss-stipendet-

p%C3%A5-30-000-til-en-hedersmann-og-en-flott-

organisasjon?fbclid=IwAR27wCD6fHGi3M2X5pTFNGoqp04ceT5eEwhWvSA_Fn4_bW

edoQ1_3JI_UE8 
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ÅRSMELDING KIA ØST 2020 

 
 1. ORGANISASJONEN 

 
1.17.  Følgende lokallag/underavdelinger har hatt aktivitet dette året 

 

1.18.  Kontaktinformasjon til lokallagene (e-post og telefon) 

 
1.19.  Regionrådet består av følgende medlemmer 

1.20.  Kontaktinformasjon til leder i regionrådet (telefon og e-post) 

 

1.21. Totalt antall frivillige som har deltatt i 

arbeidet i regionen/tilsvarende  
 

 
 2. AKTIVITETER OG EFFEKTER 
  

2.1. Hovedoppgavene i 2020 har vært 
 

 
 
 

 
 

KIA Nettverkslag på Ål 

KIA Nettverkslag i Drammen 

KIA Lokallag i Sandefjord 

 

Hilde Kirkebøen, Ål: tlf. 40455783, mail: hilde.kirkeboen@hallingnett.no 

Berzat Ihtimani, Drammen: tlf. 97545141, mail: ihtimani.berzat@ebnett.no 

Katharina Næss-Holm, Sandefjord: tlf. 47306521, katharinanh@hotmail.com  

 

Oddvar Hatlehol, Dnk og NLM 

Janet Seierstad, NLM hovedkontor 

Espen Schiager Topland, NMS 

Magdaline Croos, Baptistsamfunnet, og brukerrepr. 

Lei Gordon Kvelland, Normisjon Region Øst 

Oddvar Hatlehol, tlf. 40407672, mailadr. Oddvar@hatlehol.com 

90 

1. Integreringsarbeid i menighet. Utvide til nye menigheter 
2. Språkundervisning for arbeidsinnvandrere. Økt handlingskompetanse! 
3. Skape møtested for flerkulturell ungdom, språktrening og samf.info.  
4. Nettverksbygging med -og tilrettelegging av møtelokaler for 

migrantmenigheter 
5. Kompetanseheving for menn. Økt handlingskompetanse 
6. Økonomisk bærekraft 
7.  
8. jkj 
9.  
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         2.2 Følgende prosjekter har blitt startet /videreført/gjennomført 

 

 
2.3. Disse målgruppene har blitt omfattet av arbeidet 

 

 

         2.4 Konsekvensene av Corona-pandemien har vært 
 

 

  
  

  
  
  

 
3. 

SAMARBEID OG KOMMUNIKASJOIN 
  

3.12. Disse medlemsorganisasjonene har KIA samarbeidet med om følgende 
arbeid: (Den norske kirke, Normisjon, DELK, NLM osv.) 

 

 

ABC Norskkurs videreført. Økt kompetanse på språk, kultur og samfunn. 

Mannsgruppearbeid startet. Kompetanse relatert til språk, samfunn og arbeid. 

KIA Menighet satsning videreført.  

KIA Språkkafe videreført. Men stengt pga. Covid 19 

Arbeid overfor konvertitter videreført. Koronaprosjekt gjennomført. 

Utleie av lokaler og nettverksbygging overfor migrantmenigheter videreført 

 

 

 

Pinsefestival 
Arbeidsinnvandrere fra Sør og Øst Europa, Asia 

Migrantmenigheter, innvandrere og flyktninger med kristen bakgrunn 

Konvertitter 

Menigheter i Dnk (og andre) 

Flerkulturell ungdom, Arbeidsledige menn m innvandrerbakgrunn 

 

Avlyste og innstilte aktiviteter og tiltak. KIA Språkkafe stengte 12. mars. 

Redusert aktivitet i forhold til menighetskontakt, Verdensmiddager, norsk -

undervisning, etablering av mannsgruppe, utleie av lokaler og andre arrangement 

Reduserte inntekter 

Permittering av ansatte 

Den Norske Kirke: arr. i menigheter, Lilleborgprosjektet, KIAs lokallag.  DELK: 

konvertitt-arbeid, Normisjon: KIA lokalavdelinger 

Det Norske Misjonsselskap: KIA menighet prosjekt, Lilleborgprosjektet 

NLM: KIA Språkkafe, Haugenstua Gjenbruk 
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3.13. KIA har samarbeidet med eksterne organisasjoner og offentlige 

institusjoner om følgende oppgaver:  
(Røde kors, Sanitetskvinnene, krisesenter, barnevern, asylmottak osv.) 

 

 

3.14.  Følgene informasjon og oppslag om KIA i media (TV, radio, aviser):  
Skriv hvilke medier, dato og hva som ble belyst. Saker i sosiale medier 
kan tas med i den grad dette har vært viktig i perioden. 

Lag en oversiktsliste. 
 

  
  
4. 

Tillegg 
 

2020, i pandemiens tegn! 
 
Covid 19 pandemien, har influert mye av regionens arbeid i 2020. 
Det gjelder både i de tre lokalavdelingene og ved Oslo kontoret. En mengde 

aktiviteter har vært avlyst i Sandefjord, Ål, Drammen og i Oslo. KIA 
Språkkafe, til eksempel, har vært stengt siden 12. mars. Det ble vurdert å 

åpne i høst, men så kom en ny sosial nedstengning. 
 

Gjennom store deler av året har migrantmenigheter og andre leietakere i 
Oslo satt sine møter på pause. ABC kurset måtte i perioder undervise digitalt 

og det reduserte i færre elever. Til sammen medførte dette en økonomisk 
belastning som fikk permittering av ansatte som nødvendig konsekvens. 

Dette gjaldt for perioden april til og med juni.  

 
Mannsprosjekt og Covid 19 informasjons tiltaket var årets nye prosjekter. 

Begge er nasjonale prosjekter med nedslag også i Øst. Manns- prosjektet er 
et viktig tiltak for å heve kompetansen blant arbeidsledige menn. Dette 

ønsker vi å videreføre. Pga pandemien ble det vanskelig å etablere en gruppe 

Her har KIA Øst levert altfor dårlig! 

Det eneste som kan ha en viss relevans, var en artikkel i boken «Migrasjon og 

misjon». Boken, etter initiativ av Knud Jørgensen, er ennå ikke utgitt. 

Kapittelet handler om «KIAs erfaringer og utfordringer» under avsnittet Diakonal 

tilnærming og praksis. 

                                                     

 

NOAS: asylsøker saker (konvertitter), Norges Kristne Råd: Flerkulturelt Kirkelig 

Nettverk, Pinsefestival m.m. 

Flyktningtjenesten i samarbeid med lokalavdelinger om ulike arrangement. 

Voksenopplæringen om verdensmiddag i Drammen 
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som møttes fysisk. Derfor ble 6 menn fulgt opp individuelt. Dette er menn 
som sliter sosialt og med å etablere seg full- verdig i arbeidslivet. 

    

«KIA middag» i menighet. Dette konseptet ble etablert I 2019. Tanken er 
å gi menigheten en «smak» av det flerkulturelle gjennom informasjon, 

fortellinger, vitnesbyrd, sang og en internasjonal middag. KIA stiller med et 
flerkulturelt team som deltar både under gudstjeneste og middag. Like før 

12. mars gjennomførte vi tiltaket i Oppsal menighet. En bonus er at 
kirkeofferet går til KIA. Videre tenker vi at dette blir begynnelsen på et 

samarbeid mellom menighet og KIA om etablering av flerkulturelt arbeid i 
menigheten. 

 
KIA Språkkafe. I 2020 har KIA og Misjonssalen (NLM) inngått en 

samarbeidsavtale om drift av Språkkafeen. KIA rekrutterer frivillige og 
deltakere, NLM stiller med lokale og hovedansvarlig for tiltaket, Peter Majiid, 

innvandrerkonsulent i NLM. 
 

Haugenstua Gjenbruk er en siste rest av KIAs i sin tids ambisiøse   

gjenbrukssatsning. 20% av overskuddet går til region Øst. Vi rekrutterer et 
flerkulturelt team av frivillige som gjør en flott innsats. Butikken kan tilby en 

viktig arbeids– og språkpraksis for innvandrere og flyktninger. Også butikken 
har vært stengt eller med redusert virksomhet i deler av 2020. 

 
Økonomisk bærekraft. KIA Øst maktet for første gang på mange år å gå med et 
lite overskudd. Årsakene til dette er mange, bl.a. reduksjon i stillinger, delvis 
permitteringer av ansatte i en periode og økte prosjekttilskudd.  
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KIA VELFERD 
 

 
1. ORGANISASJONEN 
 

1.22.  Følgende lokallag/underavdelinger har hatt aktivitet dette året 
 

1.23.  Kontaktinformasjon til lokallagene (e-post og telefon) 
 

1.24.  Regionrådet består av følgende medlemmer 

1.25.  Kontaktinformasjon til leder i regionrådet (telefon og e-post) 

 

1.26. Totalt antall frivillige som har deltatt i 
arbeidet i regionen/tilsvarende  

 

 
 2. AKTIVITETER OG EFFEKTER 
  

2.1. Hovedoppgavene i 2020 har vært 
 

KIA Velferd består av tre underavdelinger, KIA Kompetanse, norskkurset, KIA Mestring, 

aktivitetene og KIA Fremtid som i Oslo er Integreringsbarnehagen, i Kristiansand er det 

Barnebasen. I Stavanger har vi i år av økonomiske årsaker ikke hatt KIA Fremtid. Barnehagen er 

en offentlig godkjent barnehage, så den finansieres via bydel St Hanshaugen og rapporterer til 

bydelen. Midlene fra bydelen er ikke nok til at barnehagen går i balanse, så underskuddet dekkes 

opp av driftsmidlene til KIA Velferd over statsbudsjettet. KIA Velferd ble i 2020 finansiert av 

statsmidlene, av noen driftsmidler fra Oslo kommune, prosjektmidler fra kommunene, IMDi, 

Rogaland fylkeskommune og Lærernes misjonsforbund 

KIA Velferd er, og har alltid vært et ikke-forkynnende, religionsåpent tiltak hvor alle er 

velkomne både som deltagere, frivillige og ansatte. Helt siden starten av KIA Velferd har andelen 

KIA Velferd Oslo 

KIA Velferd Kristiansand 

KIA Velferd Stavanger 

KIA Velferd Kristiansand har en ressursgruppe, men den har ikke vært aktiv/ 

innkalt til møte i 2020 

 

64, hvorav 12 er 

praksis-studenter 
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muslimske deltagere vært stor, over halvparten av deltager-gruppen. Det har aldri blitt 

kommunisert til oss at KIA's kristne grunnsyn har vært en utfordring for dem med annen tro. 

Tvert imot, på KIA blir de møtt med respekt og raushet, også for deres åndelighet. 

KIA Kompetanse underviser norsk og samfunnsfag på A1, A2 og B1 nivå i tråd med 

læreplan for voksne innvandrere, og følger skoleruta til kommunene. Undervisningen har vært på 

20 timer per uke, og er organisert til 4 dager i uka med 5 timer per dag. Det har vært 7 lærere i 

80% stilling, en koordinator eller leder Velferd per avdeling, og en lærling/kontormedarbeider 

med kontorplass i Oslo.  

Barnehagen hatt åpent 5 dager i uka og barnebasen i Kristiansand har hatt åpent mandag 

til torsdag. Begge bygger arbeidet på barnehageloven, barnekonvensjonen og rammeplanen for 

barnehager, og har hatt et pedagogisk opplegg med fokus på språkopplæring og at andrespråk 

læres best om barna får utvikle et sterkt morsmål. Barnehagen har i 2020 hatt 3 avdelinger med 

styrer, tre flerspråklige ped.-ledere i 100% stillinger og 6 flerspråklige assistenter i 60% stillinger. 

Barnebasen har hatt barnebasekoordinator (utdannet barnehagepedagog) og to assistenter, alle tre 

er flerspråklige. I tillegg har det vært frivillige og praksiselever i barnebasen.  

I alle avdelinger har mestring blitt redusert midlertidig grunnet både koronasituasjonene 

og økonomi. Stavanger har hatt størst kapasitet med frivillighetskoordinator i 80% frem til 

sommeren, og 60% fra høsten av. Stavanger har da også hatt flest aktiviteter og størst deltagelse i 

løpet av året. I Kristiansand ble mestring kuttet ned til kun en 20% stilling som 

mestringsmedarbeider, og her har tilbudet nesten bare bestått i fredags-norsk tilbudet til kvinner 

som står på venteliste for Kompetanse. Oslo har i lange tider vært uten mestrings-

/frivillighetskoordinator grunnet sykdom og omplassering. Vikar for frivillighetskoordinator kom 

først på plass i oktober, og etter det startet flere aktiviteter opp, som språkkafe, turgrupper og 

syverksted. 

Det har vært en del langtidssykemeldinger i alle avdelinger i år. Dette har slitt på 

avdelingene da det har vært ekstra vanskelig å kunne sette inn vikarer i korona-situasjonen, som i 

seg selv har vært en ekstra belastning med tanke på stadig å måtte endre og tilpasse seg. 

 

Resultater og effekter: 

Vi synes at vi i stor grad har nådd våre mål for dette tiltaket i år med tanke på alle utfordringene 

som har vært. Vi har kun hatt en liten reduksjon i antall deltagere i forhold til vanlige år, og vi har 

klart å få så godt som alle deltagerne med på digital undervisning når det var eneste alternativ. 

Dette har bidratt til en digital kompetanseheving for både ansatte og deltagere, og er noe vi vil ta 

med oss videre. 

Ingen av våre ansatte eller frivillige, og kun ytterst få deltagere har blitt smittet av korona. 

Dette ser vi på som et tegn på at vi har lykkes i å formidle og skape tillit til myndighetenes 

korona-informasjon til en målgruppe som har vært spesielt hardt utsatt for smitte. 

Norskkunnskap er en grunnleggende faktor både for selvstendig å kunne klare seg i det 

norske samfunn og for å få seg jobb. Jeg skrev i fjor at det ikke ser ut til å bli mindre viktig 

fremover med stadig økende krav både i arbeidslivet og i forhold til opphold. For 2020 er dette 

ytterligere forsterket ved at arbeidsmarkedet er tøffere enn på lenge med økt ledighet som følge 

av Korona-pandemien. Vi vil fortsette å fokusere tungt på fullgod norskopplæring med 

kvalifiserte lærere 20 timer i uka, og på individuell oppfølging i forhold til muligheter i veien 

videre etter KIAs norskkurs. Vi håper sterkt å kunne opprettholde og øke dette tilbudet til vår 

målgruppe som ellers faller utenfor.  

Ovenfor og under prosjektet Veien videre har jeg beskrevet resultater vi ser, og dette har 

vi sett i mange år. Vi har mange tidligere deltagere som berømmer KIA for hva vi har betydd for 
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dem. Og i vår nye målgruppe (fra vi opprettet KIA Velferd i 2017) er det mange som har ønsket 

en slik mulighet i flere år, og som nå har fått håp om en mulighet for en bedre fremtid for seg og 

sin familie ved at de lærer nok norsk til å få mulighet til å klare seg selv i samfunnet og komme 

seg ut i jobb. 

 

2.2. Følgende prosjekter har blitt startet/videreført/gjennomført 

Veien Videre er et 3-årig nasjonalt prosjekt i KIA Velferd og drives med finansiering fra IMDi. 

2020 var år nr.2. Målet med prosjektet er å hjelpe flere av minoritetskvinnene som går på 

norskkurs hos KIA videre i utdanning og jobb. En viktig del av prosjektet er å lage verktøy og 

rutiner slik at dette arbeidet etter hvert blir en integrert del av KIAs virksomhet. Vi erfarer at 

mange av kvinnene trenger veiledning og hjelp om de skal ha muligheter til jobb eller videre 

utdanning.   

I 2020 har vi kartlagt bakgrunn og interesser for 125 deltakere, og gitt veiledning til 69 

kvinner, både tidligere deltakere og de som fortsatt får norskundervisning hos KIA. På grunn av 

smittesituasjonen har vi måttet utsette noen av de planlagte aktivitetene, men har også fått 

gjennomført en del. 2020 har vært et ekstra krevende år for å deltakere i jobb, men vi ser likevel 

at noen har kommet i arbeid. 11 deltakere har kommet i jobb, og 9 deltager har gått videre på 

studier eller fagskole. Samordning og samarbeid med NAV er viktig, og dette har også gitt 

resultater, selv i dette krevende året på arbeidsmarkedet. Blant annet har 11 deltakere kommet inn 

på AMO-kurs og andre tiltak i NAV-regi etter bistand fra KIA. 

Korona-prosjekt: Hele Velferd har jobbet med å spre myndighetenes informasjon om 

Korona til deltagerne våre og deres nettverk finansiert av nasjonale midler fra IMDi, og Oslo har 

jobbet ekstra med dette, bla med sommerferie-aktiviteter for å motvirke isolasjon, da Velferd 

Oslo mottok ekstra prosjektmidler til dette formål. 

Sommerferie-aktiviteter: Også i Stavanger har det vært sommerferie-aktivitetsprosjekt 

støttet av Gjensidigestiftelsen, og i Kristiansand var deltagerne i Velferd med på regionens 

sommerferie-prosjekt.  

 
2.3. Disse målgruppene har blitt omfattet av arbeidet 

Hovedmålgruppen er innvandrerkvinner som ikke har rett på norskopplæring fra det offentlige, 

eller som har mistet retten til gratis opplæring. En annen målgruppe blir disse kvinnenes barn og 

familier som er i barnehagen eller i barnebasen, eller som deltar på aktiviteter.  

Vi har i 2020 hatt ca 540 unike deltagere i KIA Velferd. Av disse har 198 gått på 

norskkurset KIA Kompetanse og 51 har gått på fredags-norsk for de på venteliste. Ca 230 av 

deltagerne er barn som har deltatt på aktiviteter og/eller gått i barnehage/barnebasen. 71 unike 

barn har gått i barnehage/barnebasen, altså vært deltagere i KIA Fremtid. De fleste av deltagerne i 

Fremtid og Kompetanse har deltatt i mestrings-aktiviteter, pluss noen til.  

 
2.4 Konsekvensene av Corona-pandemien har vært 

Alle avdelinger gikk over til digital undervisning under nedstengningen i mars. Nesten alle 

deltagerne i Kompetanse klarte å delta, selv om noen var ganske nye og ikke hadde fått digital 

opplæring i forkant. Lærerne gjorde en kjempe-innsats, og brukte de kanaler som måtte til, som 

Whatsapp, Facebook og sms, for å komme i kontakt med, og gi opplæring i digitale virkemidler 

til alle deltagerne. De tilpasset også undervisningen til tider på døgnet hvor deltagerne både 

hadde tilgang til pc og ikke var opptatt med skole-oppfølging av barn mm. Senere utover året har 

det vært ulike kombinasjoner av klasseromsundervisning, delte klasser og digitalundervisning i 
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Kompetanse. I tillegg har to klasserom blitt utvidet, enkelt pulter blitt kjøpt inn, og noe færre 

deltagere er tatt inn i høst.  

Barnehagen og barnebasen har også til enhver tid fulgt myndighetenes påbud, råd og 

anbefalinger, noe som har betydd stengt tilbud i perioder.  

Det er Mestringsaktivitetene som det har blitt størst konsekvenser for. De fleste har blitt 

stengt ned, eller har ikke kunne starte, men noen har vi prioritert å holde oppe når vi har kunnet 

som fredagsnorsk for venteliste i Kristiansand, språkkafe og ICDP. Vi har også startet opp 

alternative tilbud som turgrupper og sy-verksted med produksjon av munnbind. I takt med dette 

har også involvering av frivillige sunket kraftig i 2020. Både fordi vi ikke har kunnet arrangere 

aktiviteter, og fordi flere av våre frivillige er pensjonister og selv i risikogruppen.  

 

3. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJOIN 

  
3.15. Disse medlemsorganisasjonene har KIA samarbeidet med om følgende 

arbeid: (Den norske kirke, Normisjon, DELK, NLM osv.) 

I Kristiansand har vi et samarbeid med Domkirken om et samtaletilbud for deltagerne våre. 

I Stavanger har Velferd sondert muligheten for samarbeid med forskjellige menigheter. KIA ble i 

2020 kontaktet av både GåUt-senteret, Ansgar Teologiske Høyskole og NLA i forbindelse med 

muligheten for studenter i praksis. Det har imidlertid i liten grad latt seg gjennomføre pga Covid-

situasjonen og dens restriksjoner. 

 
3.16. KIA har samarbeidet med eksterne organisasjoner og offentlige 

institusjoner om følgende oppgaver:  
(Røde kors, Sanitetskvinnene, krisesenter, barnevern, asylmottak osv.) 

KIA Velferd har i 2020 som alltid samarbeidet med NAV, voksenopplæringen, helsestasjon, 

barnevernet og andre offentlige aktører. Vi samarbeider også med ICDP og andre ideelle aktører 

som Abloom i Oslo, Individuell Kompetanse Utvikling, IKU, Agder i Kristiansand og FLAM i 

Stavanger.  

 

  Følgene informasjon og oppslag om KIA i media (TV, radio, aviser):  
Skriv hvilke medier, dato og hva som ble belyst. Saker i sosiale medier kan 

tas med i den grad dette har vært viktig i perioden. 
 

 4. Tillegg 

  
Dette er muligheten til å beskrive den delen av arbeidet som ikke er 
fanget opp i rubrikkene ovenfor. Husk at max sidetall til sammen er 4 

A4 sider (Region)/6 A4 sider (Velferd). 
 

Årets (skoleåret 2020/-21) kartleggingsrapport er fremdeles under arbeid 

 

 

Liten aktivitet her i 2020 er jeg redd 
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Sak 5 Strategiplan 2022-2032 og Handlingsprogram 2022-2024  

 

a) Vedlagte strategiplan legger grunnlaget for KIAs strategiske mål og kommende 

satsingsområde. 

  

b) Landsstyret har utarbeidet et forslag til en overordnet Handlingsplan for perioden 2022-

2024, og ønsker fullmakt fra Landsmøtet til å vedta denne. 

 

 

 

 

Landsstyrets forslag til vedtak:  

 

a) Landsmøtet vedtar Landsstyrets forslag til Strategiplan 2022-2032. 

 

b) Landsmøtet gir fullmakt til Landsstyret å vedta Handlingsplan for perioden 2022-2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VEDLEGG  

  

1. Strategiplan for 2022-2032 

2. Handlingsplan for 2022-2024 
3. Grafisk fremstilling av sysselsetting av innvandrere og befolkning ekskl. 

innvandrere i 4.kvartal 2020. 

Hele SSB-artikkelen “Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere”, kan leses i 

artikkelen i denne lenken: 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/nedgang-i-
sysselsettingen-blant-innvandrere 
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STRATEGIPLAN 2022-2032  

  
1. BAKGRUNN  

Denne strategiplanen bygger på Kristent Interkulturelt Arbeids (KIA) 

formålsbestemmelser og beskriver hvordan organisasjonen skal nå disse målene.   

Tidsperspektivet for Strategiplanen er 2-10 år. Planen er rullerende og 

gjennomgås annet hvert år.  

Visjon  

Et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn.  

Grunnverdier 

Grunnleggende verdibase: Likeverd, Omsorg og Vennskap (LOV). Disse 

verdiene skal gjennomsyre alt arbeid i KIA. Ansatte og frivillige er forpliktet 

til å følge disse grunnverdiene.  

Oppdrag og roller 

Samfunnsoppdraget er gitt av flerkulturelle, kirkelige og politiske aktører.  

KIA vil gjennom et samspill med disse aktørene følge opp flyktningers og 

innvandreres interesser og behov for tilhørighet, utdanning og arbeid. 

 

KIA skal være en tidsaktuell, fremoverlent og ivaretakende organisasjon som 

utvikler og profilerer arbeidet og tilpasser oppdragene og rollene etter vekslende 

situasjoner og utfordringer. Arbeidet og rolleforvaltningen skal være bærekraftig, 

profesjonell og relevant for alle aktuelle målgrupper. 
 

2. LANGSIKTIGE STRATEGISKE MÅL (2022-2032)  

2.1. Fremme integrering og inkludering av innvandrere og deres etterkommere i 

menigheter, lokalsamfunn og arbeidsliv.   

KIA skal samarbeide med tros- og kirkesamfunn med å invitere migranter inn i 
menigheter og forsamlinger og gjennom regionarbeidet bidra til å utvikle disse 
til å bli gode integrerings- og inkluderingsarenaer.   

  

KIA skal samarbeide med offentlige myndigheter og arbeidsgivere. Dette skjer 
gjennom KIA Velferd og regionarbeidet der vi tilbyr undervisnings- og 
treningsopplegg som gir innvandrere økt språk- og mestringskompetanse, 
bedre helse- og livskvalitet og som kan føre til utdanning og arbeid. På denne 
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måten vil innvandrernes kompetanse komme hele samfunnet til gode. Sentralt 
i integreringsarbeidet er å fremme gjensidig respekt og likestilling. 

 

2.2. Styrke livssituasjonen til asylsøkere og øvrige innvandrere som ikke har 
rettigheter overfor offentlige myndigheter.   

 

KIA skal inngå samarbeid med asylmottak for å tilby diakonale tjenester, alene 
eller sammen med andre. KIA Norge skal gjennom regions- og velferdsarbeidet 
gjennomføre prosjekter som fremmer målgruppenes helsesituasjon og bidrar 
til bedre livskvalitet, trivsel og trygghet.  

  

2.3. Påvirke samfunnet, kirkelige, politiske og andre aktører i 
integreringsarbeidet gjennom formidling av forsknings- og erfaringsbasert 
kunnskap 

 
KIA skal systematisere den kompetansen organisasjonen allerede har 
opparbeidet seg på integreringsfeltet, og søke ny kunnskap og erfaring i ulike 
migrant- og forskningsmiljøer. Denne kunnskapen og erfaringen skal 
kommuniseres til samfunnet, oppdragsgivere og beslutningstakere for å 
fremme at holdninger, synspunkter og beslutninger bygges på fakta. KIA skal 
etablere en kommunikasjons- og informasjonsplan som systematiserer dette 
påvirknings- og informasjonsarbeidet.  
 

2.4.  Organisasjonsutvikling  
 

KIA skal omstilles og fornyes slik at organisasjonen fremstår som profesjonell 
og moderne. Innvandreres kulturelle kompetanse og faglige kunnskaper skal 
benyttes i KIAs arbeid og legges vekt på ved ansettelser og rekruttering av 
frivillige. KIA skal ivareta ansatte og frivillige i den daglige driften og når 
organisasjonen er under omstilling og utvikling. 
 

 

3. Kortsiktige strategiske mål (2022-2024)  

3.1. Bidra til integrering av innvandrere i menigheter og forsamlinger  

KIA skal inngå og videreutvikle samarbeidsavtaler med ulike kirkesamfunn og 

organisasjoner for å tilrettelegge for at innvandrere blir innlemmet i 

menigheter og forsamlinger.   

3.2. Bidra til økt mestringskompetanse, bedre helse- og livskvalitet hos 

asylsøkere, flyktninger, innvandrere og deres etterkommere  

KIA skal videreutvikle et utdannings-og-mestringsprogram for ulike grupper 

asylsøkere, flyktninger og innvandrere, med særlig vekt på de mest sårbare og 

utsatte gruppene. Programmene skal preges av høy etisk bevissthet og god 

faglig standard. Undervisningen, rådgivningen og ivaretakelsen skal være 

nyskapende, forskningsbasert, praksisnær og legge til rette for styrking av den 

enkeltes sosiale ferdigheter, åndelige, psykiske og fysiske helse. Det er en 
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forventet effekt at utdannings- og mestringsprogrammene skaper et grunnlag 

for videre utdanning og arbeid.  

3.3. Bygge bro mellom innvandrere og andre innbyggere i Norge  

KIA skal forsterke arbeidet med å påvirke befolkningens holdninger til 

flyktninger, asylsøkere og innvandrere blant annet gjennom 

kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid og kommunikasjon. Dette 

arbeidet utføres både fra sentralt, regionalt og lokalt plan gjennom en effektiv 

kommunikasjonsplan. 

3.4. Faglig rådgiver overfor politiske myndigheter og andre aktører på 

integreringsfeltet  

KIA skal delta i offentlige høringsprosesser og levere innspill til ulike 

departement i forbindelse med utforming av integreringspolitikk, forvaltning 

av lover og forskrifter i flyktninge- og asylsaker. Organisasjonen skal inngå 

strategiske partnerskap og samarbeid med andre aktører på integreringsfeltet.  

 

4. Bærekraftig drift 

KIAs strategiske økonomistyring legger føringer for at virksomheten skal sørge for 

en langsiktig økonomisk og bærekraftig utvikling. Driften skal ivareta miljø- og 

klimamessige hensyn. 

Virksomhetens økonomiske valg skal bevare arbeidsplasser, fremheve trygghet i 

leveranse i forpliktede prosjekter og forsterke intern kompetansebygging for 

fremtidig drift og vekst. KIAs strategiske økonomiske valg skal sikre et årlig 

økonomisk overskudd og et lavt sykefravær.  

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG: KIAs styringsdokumenter 

 
a. Vedtekter  Vedtas av Landsmøtet  
b. Strategiplan Vedtas av Landsmøtet 
c. Handlingsplan Vedtas av Landsstyret 
d. Virksomhetsplan Vedtas av generalsekretæren 
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Styreleders forord 
 

Kjære ansatte og frivillige! 

 

Handlingsplanen bygger på KIAs Strategiplan 2022-2032. 

Handlingsplanen gjelder for perioden 2022-2024 og beskriver KIAs faglige arbeid og virksomhet i 

møte med kjente og nye utfordringer på integrerings- og inkluderingsfeltet. 

Det overordnede målet for KIAs arbeid i perioden er å bidra til å bygge et varmere Norge, preget av 
flerkulturelle fellesskap i menighet og samfunn. 

KIAs arbeidsmetoder er basert på lang erfaring og legger særlig vekt på samarbeid, relasjons- og 

nettverksbygging.  

I henhold til overordnede styringsdokumenter skal KIA drive et målrettet kunnskaps- og 

kulturformidlingsarbeid for å styrke innvandreres norskkunnskap, helse, mestringskompetanse og 

økumenisk integrering. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med en rekke frivillige aktører og 

offentlige myndigheter og er et supplerende arbeid til det statlige, kommunale og fylkeskommunale 

arbeidet. 

Handlingsplanen beskriver hvor vi vil at KIA skal fokusere og satse konkret, og innen hvilke rammer 

vi skal arbeide. Dette er informasjon alle i KIA må kjenne til om vi skal lykkes i å nå de målene 

Landsmøtet og andre oppdragsgivere har gitt oss, og om vi skal klare å løse vårt samfunnsoppdrag. 

I oppdragsløsningen skal arbeidsmiljølovens vernebestemmelser følges. Vernebestemmelsene danner 

en tydelig ytre ramme for bruken av ansatte, og dette skal etterleves. En hjelp til dette er bruken av 

Simployer og andre digitale verktøy. I tillegg skal KIA ta vare på alle frivillige som deltar i våre 

arrangementer på en respektfull og motiverende måte. Frivillige medarbeidere, som ønsker det, skal 

tegne kontrakt med KIA der det frivillige arbeidets art og omfang skal være beskrevet. 

I tidsperioden vil vi at det diakonale KIA Velferd-konseptet videreutvikles i samarbeid med 

departementene, kommuner, fylkeskommuner og andre frivillige, ideelle organisasjoner.  

Andre felt som skal prioriteres i perioden er prosjektene Integrering av kristne innvandrere i norske 

menigheter, manns- og turprosjektene. Hovedmålsettingen er å bidra til at menigheter i Norge 

etablerer inkluderingsarenaer som leder kristne migranter inn i kirkens menighets- og 

gudstjenestefellesskap og åpner opp for ivaretakelse av konvertitter.  

Internt skal KIA satse på organisasjons- og lederutvikling med vekt på å bygge gode 

arbeidsgiverholdninger.  

Det faglige ambisjonsnivået skal alltid være tilpasset ressursgrunnlaget. 

 

Oslo 1. januar 2022. 

 

Magne Mjærum 

Styreleder KIA Norge 
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1. Om Handlingsplanen 

1.1 Innledning  

Handlingsplanen beskriver hvordan de korte- og langsiktige strategiske målene skal nås. Planen er 

styrende for de to første årene og tjener som grunnlag for planlegging av de påfølgende årene.  

Det faglige ambisjonsnivået i Handlingsplanen må tilpasses hva som er mulig å gjennomføre med 

de ressurser som til enhver tid er tilgjengelige i organisasjonen.  

Virksomhetens økonomiske prioriteringer skal sikre arbeidsplasser, fremheve trygghet i leveransen 

av forpliktede prosjekter og forsterke intern kompetansebygging for fremtidig drift og vekst. KIAs 

strategiske økonomiske valg skal sikre et årlig økonomisk overskudd på 2, 5 % av total omsetning 

(eksl. mva), et arbeidsrelatert sykefravær på under 5,8 % og økt egenkontroll i 

virksomhetsområdene for å redusere risiko for avkortet offentlig støtte og avslag på 

prosjektsøknader. 

Denne avveiningen mellom plan, ressursbehov og eventuelle konsekvenser av manglende 

ressursgrunnlag, gjøres primært gjennom styringsdialogene og avviksrapportering med 

tiltaksplaner på leder- og landsstyremøtene.  
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2. KIAs mål og ambisjoner for 2022-2024 

2.1 KIAs målbeskrivelser og verdifundament 

 

Arbeidet i KIA er preget av en kristen diakonal ivaretakelse av hele mennesket. Dette betyr at 

innretningen på arbeidet preges av en verdibasert grunnholdning med respekt og omsorg for det 

enkelte mennesket, uansett tro, språk og kulturelle bakgrunn. Verdier som likeverd, omsorg og 

vennskap skal ligge til grunn for arbeidet og prege samarbeidet internt og eksternt. 

Arbeidet er innrettet mot KIAs samfunnsrolle og karakteriseres av tre grunnleggende dimensjoner 

som virker gjensidig positivt på hverandre: Åndelige-, sosiale- og helsemessige dimensjoner. 

Arbeidets gjennomgående helsemessige perspektiv er bygget på Verdens Helseorganisasjons 

definisjon av helse, samt et tillegg der den enkeltes og menigheters tros- og livssyn ansees som en 

ressurs både i helse- og integreringsarbeidet. 

 

Denne handlingsplanen skal være retningsgivende for organisasjonens utforming av 

Virksomhetsplaner, kompetansebygging, ledelsesform, organisasjonsstrukturering, valg av 

samarbeidspartnere, kontraktsinngåelser og finansieringsstrategi. 

 

2.2 KIAs mål- og effektbilde 

 

KIAs operative mål- og effektbilde viser KIAs sentrale satsningsområder og behovet for å 

kommunisere godt internt og eksternt, rekruttere og beholde kompetente ansatte, utvikle god 

ledelse og bærekraftig ressursstyring og sikre forsvarlig forvaltning.  
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Dette er de effektene som kan forventes som resultater av KIAs integrerings- og 

inkluderingsarbeid:  

 

E-1: Endrede holdninger i befolkningen til asylsøkere, flyktninger og innvandrere 

E-2: Tilretteleggelse for tros- og livssynsutøvelse for innvandrere av ulike grupper 

E-3: Innvandrernes handlings- og mestringskompetanse er styrket, slik at de kan delta i 

arbeidslivet 

E-4: Faglige råd gis til offentlige myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og menigheter 

 

Forutsetningene for å nå de definerte effektmålene er at KIA har et avstemt forhold mellom faglig 

ambisjonsnivå, struktur og ressursgrunnlag.  

For at dette skal lykkes må KIA sikre og utvikle rett fagkompetanse, etablere relevant faglig ledelse 

og ha ledere med gode arbeidsgiverholdninger, som utfører god fag- og personalledelse, 

økonomistyring og internkontroll (M). Ansatte og frivillige må ha gode holdninger og riktig 

kompetanse for å løse oppgavene. KIA skal utvikles til å bli en moderne og profesjonell 

arbeidsplass der ansatte og frivillige, med flerkulturell bakgrunn, rekrutteres til arbeid og oppgaver 

i hele organisasjonsstrukturen. Generalsekretæren gis oppdrag om å gjennomføre leder- og 

organisasjonsutvikling for å oppnå disse målsettingene. I to-årsperioden skal det igangsettes et 

arbeid for å etablere et arbeid i Nord-Norge. 

 

3. De enkelte arbeidsområdene 

 

Disse arbeidsområdene bygger på Strategiplanens beskrivelser av lang- og kortsiktige målsettinger. 

3.1. Bidra til integrering av innvandrere i menigheter og forsamlinger 

 

KIA skal arbeide for å sikre migranters rettigheter til fri tros- og livssynsutøvelse, 

herunder retten til fritt å kunne konvertere. KIA er ikke et kirke- eller trossamfunn 

som kan tilby et kristent fellesskap på samme måte som en menighet eller 

forsamling. KIA skal bidra til at kristne menigheter og forsamlinger er i stand til å 

motta konvertitter og innlemme dem i sitt fellesskap og gudstjenesteliv.  

KIA skal inngå samarbeidsavtaler med kristne organisasjoner, kirkesamfunn, 

menigheter og forsamlinger for å utvikle disse til å bli gode inkluderingsarenaer. Til 

hjelp i dette arbeidet skal KIA videreutvikle Menighetsprosjektet i samarbeid med 

Den norske kirke og NMS, og starte opp tilsvarende prosjekter sammen med 

medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere. I denne sammenhengen skal 

det avholdes faglige samlinger i regionene for å vinne kunnskap, gi veiledning og 

dele erfaring. Samtidig skal det utarbeides materiell, analyser og evalueringer 

gjennom Menighetsprosjektet som skal bidra til å gi økt effekt av 

integreringsarbeidet i de ulike lokale menighetene. Det er særlig viktig å satse på 

arbeid blant familier, barn og unge. Om migrantene ønsker å etablere egne 
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menigheter kan KIA tilby hjelp til etableringen og integreringen av menighetene i 

lokalsamfunnet og i det øvrige kristne fellesskapet. Det er et mål at 

migrantmenighetene skal besøkes jevnlig av en representant fra KIA Region. 

Dette arbeidet finansieres gjennom medlemsorganisasjonene, samarbeidsavtaler, 

Eckbos legat og gaveinntekter. 

 

3.2. Bidra til økt mestringskompetanse, bedre helse- og livskvalitet hos asylsøkere, 

flyktninger, innvandrere og deres etterkommere 

 

KIA skal arbeide for å bedre asylsøkernes livssituasjon med særlig vekt på de mest 

utsatte og sårbare gruppene som f.eks. enslige mindreårige asylsøkere og papirløse 

migranter.  

KIA skal inngå et praktisk samarbeid med organisasjoner som arbeider for 

asylsøkeres rettigheter (NOAS) og tilby diakonale tjenester sammen med disse 

organisasjonene, (Mennesker i Limbo) eller alene.  

KIA skal utvikle et integrerings- og inkluderingsarbeid som retter seg mot unge 

voksne og ungdom. I denne sammenhengen vil KIA utvikle et nærmere samarbeid 

med andre organisasjoner. Særlig aktuelt er nært samarbeid med NMSU. 

KIA Velferd skal videreutvikle et utdannings-og-mestringsprogram for ulike 

grupper asylsøkere, flyktninger og innvandrere, med særlig vekt på de mest sårbare 

og utsatte gruppene. For å kunne tilby språkundervisning til disse gruppene skal KIA 

tilby barnehage eller barnepass mens mødrene deltar i undervisningen. 

Undervisningen, rådgivningen og ivaretakelsen skal være nyskapende, 

forskningsbasert, praksisnær og legge til rette for styrking av den enkeltes 

kunnskaper, sosiale ferdigheter, åndelige, psykiske og fysiske helse. Det er en 

forventet effekt at utdannings- og mestringsprogrammene skaper et grunnlag for 

videre utdanning og arbeid.  

KIA skal inngå prosjekt- og samarbeidsavtaler med offentlige myndigheter og 

arbeidsgivere.  

KIA Velferd utvikles til å bli et enda bedre verktøy i arbeidet med å tilby 

norskundervisningsprogrammer på nivå B1-B2. Dette forutsetter 

kompetanseutvikling og/eller ny-rekruttering av ansatte som har kompetanse til å 

drive slike undervisningsprogrammer i henhold til myndighetens 

kravspesifikasjoner.  

Mestringsaktiviteter skal videreutvikles slik at deltakerne i større grad kan delta i 

vanlige norske helsebringende og kulturelle aktiviteter som turgåing, sykling, 

svømming, strikking mm.  

I samarbeid med NAV og arbeidslivet skal KIA tilby og delta i mentorprogrammer 

og andre kvalifiserende utdanning/opplæring/arbeidstrening som kan åpne opp for 

sysselsetting og deltakelse i arbeidslivet.  

 

I tillegg til KIA Velferd, skal KIA region videreutvikle Manns- og turprosjektet. 

Manns- og turprosjektet ledes av en egen fagleder, støttet av regionledere.  
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Samarbeidsprosjekter med næringslivet er et sentralt satsningsområde i de 

kommende årene. Hensikten her er å knytte kontakter og inngå avtaler som kan 

bidra til at innvandrere lettere kan komme ut i arbeidslivet. 

 

Disse prosjektene og programmene finansieres hovedsakelig gjennom offentlige 

midler fra Kunnskapsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 

kommunene og fylkeskommunene, men også gjennom stiftelser og legater som 

f.eks. Stiftelsen DAM. 

 

3.3. Bygge bro mellom innvandrere og andre innbyggere i Norge 

 

KIA skal forsterke arbeidet med å påvirke befolkningens holdninger til flyktninger, 

asylsøkere og innvandrere blant annet gjennom kunnskapsformidling og 

holdningsskapende arbeid og kommunikasjon. Dette arbeidet utføres både fra 

sentralt, regionalt og lokalt plan.  

Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan som styringsverktøy for dette arbeidet. 

Denne planen må beskrive de ulike målgruppene og hvilket kommunikasjonsansvar 

den enkelte leder i KIA har, og hvordan dette ansvaret skal forvaltes. 

KIA vil fremme rettferdighet og respekt for flyktninger generelt og særlig engasjere 

seg nasjonalt og lokalt med rådgivning og deltakelse i UNE.   

KIA vil motarbeide rasisme, seksuell trakassering, diskriminering og fremme 

likestilling. 

Dette arbeidet finansieres hovedsakelig ved offentlige midler. 

 

3.4. Faglig rådgivning overfor politiske myndigheter og andre aktører på 

integreringsfeltet 

KIA må systematisere den fagkompetansen organisasjonen allerede har opparbeidet 

seg på integreringsfeltet og søke ny kunnskap i ulike forskningsmiljøer som VID, 

UiO, Oslo Met, Universitet i Bergen, ol. Denne kunnskapen og erfaringen må 

kommuniseres slik at mottakerne blir motivert til å ta beslutninger som fører til at 

KIAs strategiske mål blir oppnådd. KIA skal også avgi høringssvar når de politiske 

myndighetene eller andre inviterer til dette og komme med faglige innspill og bidrag 

til regjeringens og ulike politiske partiers utforming av sin integreringspolitikk 

Dette arbeidet finansieres hovedsakelig ved offentlige midler. 
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4. Bærekraftig drift 

KIAs strategiplan inneholder føringer for bærekraftig drift som Landsstyret har konkretisert 

nedenfor.  

Oppgavene som er beskrevet i denne Handlingsplanen er ikke uttømmende for KIAs virksomhet. 

Generalsekretæren skal utarbeide en Virksomhetsplan som tar utgangspunkt i Handlingsplanen og 

det pågående nasjonale, regionale og lokale arbeidet.  

Det skal opprettes faggrupper, på tvers av organisasjonsstrukturen, som sørger for at den totale 

fagkompetansen i organisasjonen blir effektivt anvendt i utførelsen av arbeidet. 

Den enkelte budsjett- og resultatansvarlige leder skal, innenfor eget ansvarsområde, utarbeide egne 

planer for arbeidet og påse at virksomheten gjennomføres i tråd med KIAs styringsdokumenter og 

budsjett. Den enkelte leder skal planlegge og drifte virksomheten slik at sykefraværet ikke 

overstiger 5,8 % og driftsresultatet ikke blir lavere enn 2,5 % overskudd. 

Vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven danner en ytre ramme for vern av de ansatte under 

arbeidsprosessen og skal etterleves. Det skal legges stor vekt på ivaretakelsen av frivillige 

medarbeidere. 

Det bør utarbeides kontrakter som beskriver frivilliges arbeidsoppgaver og ansvarsområder.  

Det skal utarbeides et delegeringsdokument som beskriver de ulike ansvars- og 

myndighetsområdene, og et dokument som beskriver KIAs etiske fundament og samfunnsansvar. 

 

Dersom det foreligger avvik mellom ambisjoner, oppgaver og ressursrammer, presiseres det at 

virksomheten skal holdes innenfor ressursrammen, om nødvendig må aktiviteten reduseres og 

organisasjonen omorganiseres og omstilles.  

I de tilfeller dette blir nødvendig, påhviler det den enkelte leder å ta dette opp med 

generalsekretæren så tidlig som mulig. Økonomileder og Fagsjef sørger for økonomiske 

tverrprioriteringer, når dette er nødvendig, slik at virksomheten opprettholder gjennomføringskraft 

og i størst mulig grad unngår oppsigelser av ansatte og nedlegging av kjernevirksomhet. 

Generalsekretæren har et selvstendig ansvar for å planlegge, iverksette og gjennomføre nødvendige 

tiltak for å sikre videre drift og redusere risikobildet. 

 

VEDLEGG: KIAs styringsdokumenter 
 

a. Vedtekter  Vedtas av Landsmøtet  

b. Strategiplan Vedtas av Landsmøtet 

c. Handlingsplan Vedtas av Landsstyret 

d. Virksomhetsplan Vedtas av generalsekretæren 
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Figur 2. Sysselsatte 20-66 år etter bostedsfylke og
innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2020
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Sak 6 Årsberetninger og årsregnskap for 2019 og 2020  

 
Landsstyret har behandlet årsberetningene og årsregnskapet for 2019 og 2020, og godkjent disse. 

Revisor har levert revisjonsberetning for 2019 og 2020. 

 

Landsstyret anbefaler Landsmøtet å godkjenne årsberetninger og årsregnskap for 2019 og 2020. 
 

 

 

Landsstyrets forslag til vedtak:  

 

Landsmøtet godkjenner årsberetninger og årsregnskap for 2019 og 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VEDLEGG  

  

1. Revisjonsberetning 2019 

2. Årsberetning 2019 
3. Årsregnskap 2019 
4. Revisjonsberetning 2020 
5. Årsberetning 2020 
6. Årsregnskap 2020 
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Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper 

 
 

Statsautoriserte 
revisorer 

Revisorgruppen Oslo AS 
Oscars gate 30 
Postboks 7154 Majorstuen 
N-0307 Oslo 
 
Tlf.:  +47 23 20 49 00 
 
E-post: oslo@rg.no 
 
Foretaksregisteret 
NO 917 275 254 MVA 
 

www.rg.no 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2019 

Til medlemmene i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)s årsregnskap som viser et underskudd 
på kr 180 328. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 
2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 
av årsregnskapet». Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av opplysninger i 
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig 
informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens 
mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under 
revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar 
med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2019 Side 2 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper 

  
www.rg.no 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet 
er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 
lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 
har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av 
historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 30. mars 2020 
 
Revisorgruppen Oslo AS 

Marit Vigrestad 
registrert revisor 
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 Styrets årsberetning 2019 

Kristent Interkulturelt Arbeid  Organisasjonsnummer: 977 105 676  

 

LANDSSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 - KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID 

 

Virksomhetens art 

Kristent Interkulturelt Arbeid er en frivillig, ideell, flerkulturell og diakonal organisasjon som 

gjennom undervisning, erfaringsformidling og rådgivning arbeider for å innlemme flyktninger, 

asylsøkere og innvandrere i norske lokalsamfunn og menigheter/forsamlinger. 

Administrasjonen er lokalisert i Stavanger. 

Redegjørelse om årsregnskapet, inntekter og økonomi. 

KIAs totale driftsinntekter for 2019 var på kr. 28.749.225,-, hvorav offentlige tilskudd utgjorde 

kr.22.162.717,-. Totale driftskostnader ble til kr. 30.130.031,-, hvorav mesteparten er kostnader 

til lønn på kr.20.155.484,-. Resultatet av driften ble et underskudd på kr.1.380.806,-. 

Gjennomsnittlig antall årsverk er 38,9. 

Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en 

rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved 

årsskiftet. 

Fortsatt drift 

Balansen viser en negativ egenkapital på kr.68.919,-. 

Det er gjort tiltak i 2019 for å sikre en bærekraftig økonomi. Nedbemanning, kostnadskutt, 

effektivisering og strukturering er viktige stikkord. Det er budsjettert med et overskudd i 2020 

som skal gå til å bygge opp egenkapitalen i organisasjonen. 

KIA eier 100 av aksjene i datterselskapet KIA Interkultura Eiendom as. 

KIA Interkultura Eiendom as eier verdier i form av eiendommen i Vaisenhusgata 5 i Stavanger og 

eiendommen i Ebbellsgate 1 i Oslo. Et eventuelt salg av en eller begge av disse eiendommene vil 

ut ifra dagens markedspris gi overskudd, og viser et mer reelt bilde av KIA’s egenkapital utover 

det balanseførte.  

Koronapandemien har påvirket, og vil påvirke virksomheten i en tid framover. Virksomhetens 

økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og vi anser det derfor korrekt å avlegge årsregnskapet 

under forutsetning om fortsatt drift. 

Arbeidsmiljø 

KIA har i sitt handlingsprogram, vedtatt på landsmøtet i 2019, fremhevet at vi skal arbeide for et 

godt arbeidsmiljø gjennom en god personalpolitikk og ryddige ansettelsesforhold. KIA har 

etablert verneombud. Det var en skade i KIA i 2019, med påfølgende langtidssykemelding. 

Sykefraværet er på 13% og følges ellers opp i henhold til krav i lovverk. Størstedelen av fraværet 

er langtidsfravær over 8 uker.  
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 Styrets årsberetning 2019 

Kristent Interkulturelt Arbeid  Organisasjonsnummer: 977 105 676  

Likestilling 

KIA har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, 

og slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. KIA arbeider for likestilling 

både blant ansatte, landsstyret og regionråd. Landsstyret består av tre menn og fire kvinner. KIA 

arbeider også for et inkluderende arbeidsliv (IA), og har videreført avtalen uten endring. 

Ytre miljø 

Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det 

ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere 

negative miljøvirkninger, KIA følger de pålegg og regler som gjelder for å beskytte det ytre miljø. 

Årsresultat og disponeringer 

Årsresultatet i KIA viser et underskudd på - kr.260.328,- som foreslås overført til udekket tap. 

 

 

Stavanger 30.3.2020 

Styret for Kristent Interkulturelt Arbeid 

 

 

Jan Magne Mjærum  Anne-Grethe Akselsen  Brit Skjelbred 

Styreleder   Nestleder    Styremedlem 

 

 

 

Ezana Dagnachew Ayenew Espen Schiager Topland  Maria Handeland 

Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

Kathrine Idsø   Alf Petter Bu Hagesæther 

Ansattrepresentant  Generalsekretær 
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Identification
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Resultat

Kristent Interkulturelt Arbeid

 Note 2019 2018 
Driftsinntekter og driftskostnader

Andre inntekter 4 218 800 3 929 544

Støtteorganisasjoner 1 004 952 759 045

Gaver og innsamlinger 1 362 755 1 036 380

Offentlige tilskudd 7 22 162 717 24 376 458

Sum driftsinntekter 28 749 225 30 101 427

Varekostnad 99 292 115 488

Lønnskostnad 5,9 20 155 484 21 806 254

Avskrivning av varige driftsmidler 2 88 445 88 445

Kostnader lokaler 4 746 587 5 038 169

Annen driftskostnad 5 5 040 223 5 877 351

Sum driftskostnader 30 130 031 32 925 707

Driftsresultat -1 380 806 -2 824 280

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 34 795 16 371

Annen finansinntekt 1 200 000 1 500 000

Annen rentekostnad 28 394 16 160

Annen finanskostnad 0 3

Resultat av finansposter 1 206 401 1 500 209

Ordinært resultat før skattekostnad -174 405 -1 324 071
Skattekostnad på ordinært resultat 10 5 923 24 067

Ordinært resultat -180 328 -1 348 138

Årsresultat -180 328 -1 348 138

Overføringer og disponeringer
Overføring til annen egenkapital med restriksjoner 8 80 000 0

Overføring fra annen egenkapital 8 -260 328 -1 348 138

Sum disponert -180 328 -1 348 138

Kristent Interkulturelt Arbeid                    Organisasjonsnummer  977105676                    Side 1
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Balanse

Kristent Interkulturelt Arbeid

 Note 2019 2018 

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 566 521 654 966

Sum varige driftsmidler 566 521 654 966

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i annet foretak i samme konsern 3 1 300 000 1 300 000

Sum finansielle anleggsmidler 1 300 000 1 300 000

Sum anleggsmidler 1 866 521 1 954 966

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 13 717 90 208

Andre fordringer 2 054 046 2 426 120

Sum fordringer 4 2 067 763 2 516 328

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 2 253 083 3 666 719

Sum omløpsmidler 4 320 846 6 183 047

Sum eiendeler 6 187 367 8 138 013

Kristent Interkulturelt Arbeid                    Organisasjonsnummer  977105676                    Side 2
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Balanse

Kristent Interkulturelt Arbeid

 Note 2019 2018 

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Fond 174 600 174 600

Annen egenkapital -243 519 -63 191

Sum egenkapital 8 -68 919 111 409

Sum egenkapital -68 919 111 409

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til foretak i samme konsern 2 300 000 2 300 000

Sum langsiktig gjeld 4 2 300 000 2 300 000

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 4 609 852 690 768

Betalbar skatt 10 5 923 24 067

Skyldige offentlige avgifter 1 168 176 1 307 787

Annen kortsiktig gjeld 4 2 172 336 3 703 981

Sum kortsiktig gjeld 3 956 286 5 726 604

Sum gjeld 6 256 286 8 026 604

Sum egenkapital og gjeld 6 187 367 8 138 013

Stavanger, 30.03.2020
Styret for Kristent Interkulturelt Arbeid

Jan Magne Mjærum
Styreleder

Anne-Grethe Akselsen
Nestleder

Espen Schiager Topland
Styremedlem

Maria Handeland
Styremedlem

Brit Skjelbred
Styremedlem

Kathrine Idsø
Styremedlem

Ezana Dagnachew Ayenew
Ansattrepresentant

Alf Petter Bu Hagesæther
Daglig leder

Kristent Interkulturelt Arbeid                    Organisasjonsnummer  977105676                    Side 3
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Note 1

- Selskapet utarbeider ikke konsernregnskap iht  reglene om små foretak.

Note 2

Note 3

Anskaffelses 
år

Eierandel
Andel 

stemmer
EK 31.12. Resultat

2008 100% 100 400 367     434 687     
- Datterselskap og tilknyttede selskap er bokført etter kostmetoden og dette utgjør kroner 1.300.000.
- Aksjene i KIA Interkultura Eiendom AS er i sin helhet pansatt til fordel for NMS sitt lån til KIA Interkultura Eiendom AS

Firma Forretningskontor

KIA Interkultura Eiendom Vaisenhusgt. 5, 

Datterselskap mv.

 - Driftskostnader  bokføres etter sammenstillingsprinsippet.

 - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir 
tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. 

 - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.

Balanseført verdi pr 31.12.

Årets avskrivninger

Påkostn. Leide lokaler

1 667 823

1 667 823

 - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. 

 - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.

Anskaffelseskost 31.12.

Kristent Interkulturelt Arbeid

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019

KIA er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1.2.9 da de har mer en 20 årsverk. Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:                                                                                                                                                                    

Regnskapsprinsipper

 - Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuell fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

 - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. 

 - Selskapet er etablert som ideell forening og vil i henhold til skattelovens § 2 -32 falle utenfor skatteplikt. En andel av 
virksomhetens leieinntekter vil dog omfattes av skatteplikt.

Driftsmidler

Sum

Anskaffelseskost 01.01. 1 667 823

 - Inntekter og tilskudd bokføres etter sammenstillingsprinsippet.

Årets avskrivning i %

Avskrivningsplan

Økonomisk levetid

88 445

5 og 10

20 og 10

Lineær

1 667 823
1 101 301

566 521

88 445

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 1 101 301

566 521

 - Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i 
samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli 
nyttiggjort. 

Kristent Interkulturelt Arbeid ORG. NR. 977 105 676 Side 1
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Note 4

2019 2018 2019 2018

1 200 000    1 500 000 2 300 000  3 800 000  

1 200 000    1 500 000 2 300 000  3 800 000  

Det er betalt kr 2 641 245,- i husleie tildatterselskap i 2019 og dette inkluderer felleskostnader.

Note 5

Note 6

Note 7

Inntekt nasjonale prosjekter

Overført til prosjektgjennomføring

Pr. 31.12.19 har KIA ingen leverandørgjeld  men langsiktig gjeld på kr. 2 300 000,-.
Utbytte fra KIA Eiendom er ført som en fordring på kr. 1.200 000,-.

-                                      

2019

563 597                          

554 213                          

Bundne midler

Bundne midler pr 31.12.

Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde

Offentlige tilskudd

2019 2018

Diverse andre tilskudd 744 358                           1 605 430                       

10 620 948                     

Tilskudd fra helse og rehab.

-                                       

Sum

Gjennomsnittlig antall årsverk 38,9 41,3

1 093 026                        1 291 303                       

16 378 849                      17 580 205                     

2 491 743                        2 680 036                       

Mellomværende med datterselskap og andre nærstående parter

KIA Interkultura Eiendom AS

Fordringer Gjeld

Arbeidsgiveravgift

Sum lønnskostnader 20 155 484                      21 806 254                     

Tallene er inkludert mva

Styre

Pensjonkostnader

Andre ytelser 191 866                           254 710                          

2019
90 000                            

45 000                            

2018

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

Lønnskostnader består av følgende poster
Lønninger

Sum offentlige tilskudd 22 162 717                      24 376 458                     

Daglig leder
618 722                           

11 069                             

2 834                               

Lønn

Pensjonsutgifter

Annen godtgjørelse

Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån eller 
stilt sikkerhet til fordel for ledende personer eller styret.

Godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon

Andre attestasjonstjenester

Andre tjenester utenfor revisjonen

Tallene er uten mva.

-                                       10 000                            

Tilskudd Kristelig Studieforbund 781 520                           746 580                          

Tilskudd fra IMDI 10 432 000                      10 834 500                     

Tilskudd fra OVFTilskudd fra OVF (Opplysningsvesenets fond) 30 000                             55 000                            

Tilskudd fra Bispedømme 50 000                             50 000                            

Tilskudd fra fylkeskommune 190 000                           154 000                          

Tilskudd fra kommune 9 684 839                        

250 000                           300 000                          

Kristent Interkulturelt Arbeid ORG. NR. 977 105 676 Side 2
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Note 8

Egenkapital 
med 
restriksjoner

Fond

174 600    

80 000         

80 000         174 600    
KIA er klar over at egenkapitalen er negativ og redegjør for dette i årsberetningen.

Note 9

Note 10

2019 2018
5 923         24 067         

-                 -
-                 -

5 923         24 067         

2019 2018
203 484     196 608       

94              
176 654     91 970         

26 924       104 638       

Selskapet har pensjonsordninger i KLP som omfatter i alt 52 personer. Pensjonsordningen i organisasjonen er en 
innskuddsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Innskuddsordningen nevnt ovenfor var ny fra 2011, og flertallet av de ansatte ble flyttet over på denne. Alle nyansatte går 
også inn i denne ordningen. I tillegg er det 3 ansatte som har valgt å bli igjen på den gamle ordningen. Innbetalinger til 
KLP kostnadsføres løpende. 

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

(68 919)                           

(63 191)                           

(260 328)                         

Pr 01.01.

Årets resultat
111 409                          

Sum egenkap.Annen egenkapital

Egenkapital pr 31.12. (323 519)                         

Egenkapital

-180 328                         

Beregning skattepliktig inntekt
Skattepliktig leieinntekter
Endring midlertidige forskjeller
Permanente forskjeller
Fradragsberettige kostnader
Grunnlag betalbar skatt
Enheten driver i hovedsak ideell virksomhet. Hovedformål iht vedtektene er ideell virksomhet. Etter skatteloven § 2 - 32 
er den idelle virksomheten holdt utenfor skatteplikt. KIA leier lokaler i Vaisenhusgata 5 i Stavanger, og en mindre del av 
disse lokalene blir framleid. Økonomisk virksomhet er skattepliktig når skattepliktig inntekt overstiger kr 140 000. Det 
eget prosjektnummer i regnskapet for å kunne skille ut den skattepliktige delen av virksomheten.

Skatt
Spesifikasjon av skattekostnad

Betalbar skatt   
Endring utsatt skatt
For mye/lite avsatt fjor
Netto skattekostnad

Kristent Interkulturelt Arbeid ORG. NR. 977 105 676 Side 3
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19.12.31 Årsregnskap KIA ETTER revisjon med noter
Name Date

Mjærum, Magne 2020-03-31

Identification

  Mjærum, Magne

Name Date

Akselsen, Anne-Grethe 2020-03-31

Identification

  Akselsen, Anne-Grethe

Name Date

Ayenew, Ezana Dagnachew 2020-03-31

Identification

  Ayenew, Ezana
Dagnachew

Name Date

Skjelbred, Brit 2020-03-31

Identification

  Skjelbred, Brit

Name Date

Topland, Espen Schiager 2020-03-31

Identification

  Topland, Espen Schiager

Name Date

Handeland, Maria 2020-03-31

Identification

  Handeland, Maria

Name Date

Idsø, Kathrine 2020-04-01

Identification

  Idsø, Kathrine

Name Date

Hagesæther, Alf Petter Bu 2020-03-31

Identification

  Hagesæther, Alf Petter Bu

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))
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 Styrets årsberetning 2020 

Kristent Interkulturelt Arbeid  Organisasjonsnummer: 977 105 676  

 

LANDSSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 - KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID 

 

Virksomhetens art 

Kristent Interkulturelt Arbeid er en frivillig, ideell, flerkulturell og diakonal organisasjon som 

gjennom undervisning, erfaringsformidling og rådgivning arbeider for å innlemme flyktninger, 

asylsøkere og innvandrere i norske lokalsamfunn og menigheter/forsamlinger. 

Administrasjonen er lokalisert i Oslo. 

Redegjørelse om årsregnskapet, inntekter og økonomi. 

KIAs totale driftsinntekter for 2020 var på kr. 28.120.132,-, hvorav offentlige tilskudd utgjorde 

kr.22.840.279,-. Totale driftskostnader ble til kr. 27.126.108,-, hvorav mesteparten er kostnader 

til lønn på kr.17.920.380,-. Resultatet av driften ble et overskudd på kr.994.024,- ved å holde 

igjen bemanning og redusere andre kostnader. 

Gjennomsnittlig antall årsverk er 34,8. 

Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en 

rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved 

årsskiftet. 

Fortsatt drift 

Balansen viser en positiv egenkapital på kr.938.574,-. 

Det er gjort tiltak i 2020 for å sikre en bærekraftig økonomi. Nedbemanning, kostnadskutt, 

effektivisering og strukturering er viktige stikkord.  

Koronapandemien har påvirket, og vil påvirke virksomheten i en tid framover. 

Virksomhetens hovedart er å møte mennesker og legge til rette for læring og 

informasjonsutveksling. Korona har fremmet arbeidet med bedre digitale arenaer for samspill 

og informasjonsutvikling. På den annen side har korona hemmet noe av progresjonen i det 

systematiske arbeidet.  

Virksomhetens økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og styret anser det korrekt å avlegge 

årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift. 

Arbeidsmiljø 

KIA har i sitt handlingsprogram, vedtatt på landsmøtet i 2019, fremhevet at vi skal arbeide for et 

godt arbeidsmiljø gjennom en god personalpolitikk og ryddige ansettelsesforhold. KIA har 

etablert verneombud. Det var ingen registrerte skader i KIA i 2020. Sykefraværet er på 10% og 

følges ellers opp i henhold til krav i lovverk. Størstedelen av fraværet er langtidsfravær over 8 

uker.  
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 Styrets årsberetning 2020 

Kristent Interkulturelt Arbeid  Organisasjonsnummer: 977 105 676  

Likestilling 

KIA har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, 

og slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. KIA arbeider for likestilling  

både blant ansatte, landsstyret og regionråd. Landsstyret består av tre menn og fire kvinner. KIA 

arbeider også for et inkluderende arbeidsliv (IA), og har videreført avtalen uten endring. 

Ytre miljø 

Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det 

ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere 

negative miljøvirkninger, KIA følger de pålegg og regler som gjelder for å beskytte det ytre miljø. 

Årsresultat og disponeringer 

Årsresultatet i KIA viser et overskudd på kr.1.078.743,- som foreslås overført til annen 

egenkapital. 

 

 

Oslo 15.3.2021 

Landsstyret i Kristent Interkulturelt Arbeid 

 

…………………………………  ………………………………………….  ………………………………….. 

Jan Magne Mjærum  Anne-Grethe Akselsen  Brit Skjelbred 

Styreleder   Nestleder    Styremedlem 

 

 

……………………………………… ………………………………………….  ………………………………… 

Ezana Dagnachew Ayenew Espen Schiager Topland  Maria Handeland 

Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 

 

 

………………………………….. ………………………………………. 

Kathrine Idsø   Alf Petter Bu Hagesæther 

Ansattrepresentant  Generalsekretær 
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Resultat

Kristent Interkulturelt Arbeid

 Note 2020 2019 
Driftsinntekter og driftskostnader

Andre inntekter 3 244 996 4 218 800

Støtteorganisasjoner 1 202 502 1 004 952

Gaver og innsamlinger 832 355 1 362 755

Offentlige tilskudd 7 22 840 279 22 162 717

Sum driftsinntekter 28 120 132 28 749 225

Varekostnad 120 112 99 292

Lønnskostnad 5,9 17 920 380 20 155 484

Avskrivning av varige driftsmidler 2 86 293 88 445

Kostnader lokaler 4 214 321 4 746 587

Annen driftskostnad 5 4 785 004 5 040 223

Sum driftskostnader 27 126 108 30 130 031

Driftsresultat 994 024 -1 380 806

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 4 593 34 795

Annen finansinntekt 100 000 1 200 000

Annen rentekostnad 10 808 28 394

Annen finanskostnad 341 0

Resultat av finansposter 93 444 1 206 401

Ordinært resultat før skattekostnad 1 087 468 -174 405
Skattekostnad på ordinært resultat 10 8 725 5 923

Ordinært resultat 1 078 743 -180 328

Årsresultat 1 078 743 -180 328

Overføringer og disponeringer
Overføring til annen egenkapital med restriksjoner 8 0 80 000

Overføring fra annen egenkapital 8 1 078 743 -260 328

Sum disponert 1 078 743 -180 328

Kristent Interkulturelt Arbeid                    Organisasjonsnummer  977105676                    Side 1
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Balanse

Kristent Interkulturelt Arbeid

 Note 2020 2019 

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 480 229 566 521

Sum varige driftsmidler 480 229 566 521

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i annet foretak i samme konsern 3 1 300 000 1 300 000

Sum finansielle anleggsmidler 1 300 000 1 300 000

Sum anleggsmidler 1 780 229 1 866 521

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 53 310 13 717

Andre fordringer 737 067 2 054 046

Sum fordringer 4 790 377 2 067 763

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 3 715 995 2 253 083

Sum omløpsmidler 4 506 371 4 320 846

Sum eiendeler 6 286 600 6 187 367

Kristent Interkulturelt Arbeid                    Organisasjonsnummer  977105676                    Side 2
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Balanse

Kristent Interkulturelt Arbeid

 Note 2020 2019 

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Fond 103 350 174 600

Annen egenkapital 835 224 -243 519

Sum egenkapital 8 938 574 -68 919

Sum egenkapital 938 574 -68 919

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til foretak i samme konsern 1 100 000 2 300 000

Sum langsiktig gjeld 4 1 100 000 2 300 000

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 4 550 955 609 852

Betalbar skatt 10 8 725 5 923

Skyldige offentlige avgifter 1 298 977 1 168 176

Annen kortsiktig gjeld 4 2 389 369 2 172 336

Sum kortsiktig gjeld 4 248 026 3 956 286

Sum gjeld 5 348 026 6 256 286

Sum egenkapital og gjeld 6 286 600 6 187 367

Stavanger, 15.03.2021
Styret for Kristent Interkulturelt Arbeid

Jan Magne Mjærum
Styreleder

Anne-Grethe Akselsen
Nestleder

Espen Schiager Topland
Styremedlem

Maria Handeland
Styremedlem

Brit Skjelbred
Styremedlem

Kathrine Idsø
Ansattrepresentant

Ezana Dagnachew Ayenew
Styremedlem

Alf Petter Bu Hagesæther
Daglig leder

Kristent Interkulturelt Arbeid                    Organisasjonsnummer  977105676                    Side 3

LM Sak 6 vedlegg 6

157



Note 1

- Selskapet utarbeider ikke konsernregnskap iht  reglene om små foretak.

Note 2

Note 3
Anskaffelses 

år
Eierandel

Andel 
stemmer

EK 31.12. Resultat

2008 100% 100 3 679 821  3 379 453  
- Datterselskap og tilknyttede selskap er bokført etter kostmetoden og dette utgjør kroner 1.300.000.
- Aksjene i KIA Interkultura Eiendom AS er i sin helhet pansatt til fordel for NMS sitt lån til KIA Interkultura Eiendom AS

Firma Forretningskontor

KIA Interkultura Eiendom Vaisenhusgt. 5, 

Datterselskap mv.

 - Driftskostnader  bokføres etter sammenstillingsprinsippet.

 - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir 
tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. 

 - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.

Balanseført verdi pr 31.12.

Årets avskrivninger

Påkostn. Leide lokaler

1 667 823
1 667 823

 - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. 

 - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.

Anskaffelseskost 31.12.

Kristent Interkulturelt Arbeid

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

KIA er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1.2.9 da de har mer en 20 årsverk. Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:                                                                                                                                                                                                                        

Regnskapsprinsipper

 - Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuell fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

 - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. 

 - Selskapet er etablert som ideell forening og vil i henhold til skattelovens § 2 -32 falle utenfor skatteplikt. En andel av 
virksomhetens leieinntekter vil dog omfattes av skatteplikt.

Driftsmidler

Sum

Anskaffelseskost 01.01. 1 667 823

 - Inntekter og tilskudd bokføres etter sammenstillingsprinsippet.

Årets avskrivning i %

Avskrivningsplan
Økonomisk levetid

86 293

5 og 10
20 og 10

Lineær

1 667 823
1 187 593

480 229

86 293

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 1 187 593
480 229

 - Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i 
samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli 
nyttiggjort. 

Kristent Interkulturelt Arbeid ORG. NR. 977 105 676 Side 1
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Note 4

2020 2019 2020 2019
100 000       1 200 000 1 100 000  2 300 000  
100 000       1 200 000 1 100 000  2 300 000  

Det er betalt kr 2 546 446,- i husleie tildatterselskap i 2019 og dette inkluderer felleskostnader.

Note 5

Note 6

Note 7

Inntekt nasjonale prosjekter
Tilskudd fra BUF-dir

Pr. 31.12.20 har KIA ingen leverandørgjeld  men langsiktig gjeld på kr. 1 000 000,-.
Utbytte fra KIA Eiendom er ført som en fordring på kr. 100 000,-.

-                                      

2020

632 028                          
632 028                          

Bundne midler

Bundne midler pr 31.12.
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde

Offentlige tilskudd

2020 2019

Diverse andre tilskudd 441 676                           744 358                          

9 684 839                       
Tilskudd NAV Prosjekt

300 000                           

Sum

Gjennomsnittlig antall årsverk 34,8 38,9

773 677                           1 093 026                       

14 796 991                      16 378 849                     

2 091 602                        2 491 743                       

Mellomværende med datterselskap og andre nærstående  parter

KIA Interkultura Eiendom AS

Fordringer Gjeld

Arbeidsgiveravgift

Sum lønnskostnader 17 920 380                      20 155 484                     

Tallene er inkludert mva

Styre

Pensjonkostnader

Andre ytelser 258 110                           191 866                          

2020
56 750                            
30 000                            

2019

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

Lønnskostnader består av følgende poster
Lønninger

Sum offentlige tilskudd 22 840 279                      22 162 717                     

Daglig leder
678 168                           

11 622                             
4 677                               

Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån eller 
stilt sikkerhet til fordel for ledende personer eller styret.

Godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Andre tjenester utenfor revisjonen
Tallene er uten mva.

108 000                           -                                      
Tilskudd Kristelig Studieforbund 712 725                           781 520                          

Tilskudd fra IMDI 10 784 000                      10 432 000                     
Tilskudd fra OVFTilskudd fra OVF (Opplysningsvesenets fond) 50 000                             30 000                            
Tilskudd fra Bispedømme 80 000                             50 000                            
Tilskudd fra fylkeskommune 359 291                           190 000                          
Tilskudd fra kommune 8 899 587                        

1 105 000                        250 000                          
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Note 8

Egenkapital 
med 
restriksjoner

Fond

80 000         174 600    
(71 250)     

80 000         103 350    

Note 9

Note 10
2020 2019

8 725         5 923           
-                 -
-                 -

8 725         5 923           

2019 2019
104 000     203 484       

(113)           94                
64 227       176 654       
39 660       26 830         

Selskapet har pensjonsordninger i KLP som omfatter i alt 52 personer. Pensjonsordningen i organisasjonen er en 
innskuddsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Innskuddsordningen nevnt ovenfor var ny fra 2011, og flertallet av de ansatte ble flyttet over på denne. Alle nyansatte går 
også inn i denne ordningen. I tillegg er det 3 ansatte som har valgt å bli igjen på den gamle ordningen. Innbetalinger til 
KLP kostnadsføres løpende. 

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

938 574                          

(323 519)                         
1 078 743                        

Pr 01.01.
Årets resultat

(68 919)                           

Sum egenkap.Annen egenkapital

Egenkapital pr 31.12. 755 224                           

Egenkapital

1 007 493                       

Beregning skattepliktig inntekt
Skattepliktig leieinntekter
Endring midlertidige forskjeller
Permanente forskjeller
Fradragsberettige kostnader
Grunnlag betalbar skatt
Enheten driver i hovedsak ideell virksomhet. Hovedformål iht vedtektene er ideell virksomhet. Etter skatteloven § 2 - 32 
er den idelle virksomheten holdt utenfor skatteplikt. KIA leier lokaler i Vaisenhusgata 5 i Stavanger, og en mindre del av 
disse lokalene blir framleid. Økonomisk virksomhet er skattepliktig når skattepliktig inntekt overstiger kr 140 000. Det 
eget prosjektnummer i regnskapet for å kunne skille ut den skattepliktige delen av virksomheten. Fra og med juli 2020 
ble den skattepliktige virksomheten overført til KIA Interkultura Eiendom AS.

Skatt
Spesifikasjon av skattekostnad

Betalbar skatt   
Endring utsatt skatt
For mye/lite avsatt fjor
Netto skattekostnad

Kristent Interkulturelt Arbeid ORG. NR. 977 105 676 Side 3
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Sak 7 Valg  

 
a) Landsstyre og styreleder 

b) Protokollkomite 

c) Valgkomite 

 

Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen, og kan gjenvelges 2 

ganger, jmf. Vedtektene §9. 

 

Landsstyrets medlemmer i perioden 2019-2021: 

Magne Mjærum – styrets leder 

Anne-Grethe Akselsen – nestleder 

Brit Skjelbred 

Maria Handeland 

Espen S. Topland 

Erzana D. Ayenew (Leol Mekonen) 

Kathrine Idsø – valgt av ansatte 

Gry Tangstad – 1.vara 

David Kalamirad – 2.vara 

 

Protokollkomiteens medlemmer i perioden 2019-2021: 

Kristin Flede Tjelle – leder 

Gunnar Johnsen 

Gunnar Rønnestad 

 

Valgkomiteens medlemmer i perioden 2019-2021: 

Didier Ndywayo – leder 

Mildrid Wik 

Erik Lunde 

Ragnhild Mestad – vara 

 

VALGKOMITEEN INNSTILLING 

 

Landsstyremedlemmer for perioden 2021-2023: 

Magne Mjærum – styrets leder 

Anne-Grethe Akselsen - nestleder 

Brit Skjelbred 

Espen S. Topland 

Erzana D. Ayenew (Leol Mekonen) 

Martine Vanderheyden-Lundahl 

Kathrine Idsø - er valgt styremedlem av de ansatte 

Gry Tangstad – 1.vara 

Janet Seierstad – 2.vara 
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Medlemmer i protokollkomiteen for perioden 2021-2023: 

Kristin Fjelde Tjelle 

Gunnar Johnsen 

Gunnar Rønnestad 

 

Medlemmer i valgkomiteen for perioden 2021-2023: 

Ragnhild Mestad - leder 

Erik Lunde 

Victor Calvert 

Mette Marie Bommen Hebnes - vara 

 

Medlem av valgkomiteen, Erik Lunde, presenterer valgkomiteens arbeid og innstilling.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG  

  

1. Innstilling fra valkomitéen og presentasjon av kandidatene 
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Valg landsmøtet 2021 – Innstilling fra KIAs valgkomite 

 

Landsstyret  
  

Leder  Magne Mjærum 

Nestleder  Anne-Grethe Akselsen 

Styremedlem Erzana Dagnachew (Leoul) Ayenew Mekonen  

Styremedlem Brit Skjelbred 

Styremedlem Espen Schiager Topland 

Styremedlem  Martine Vanderheyden-Lundahl 

1. vara  Gry Tangstad 

2. vara  Janet Seierstad  

  
I tillegg velger de ansatte én representant til styret.  
 
Protokollkomite  
  

Leder  Kristin Fjelde Tjelle 

Medlem Gunnar Johnsen 

Styremedlem Gunnar Rønnestad  

  
Valgkomité 
  

Leder Ragnhild Mestad  

Medlem Erik Lunde 

Medlem Victor Calvert  

Varamedlem Mette Marie Bommen Hebnes   
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Navn: Magne Mjærum 

Alder: 74 år 

Bosted: Oslo 

 

Utdanning og yrkeserfaring  

 Utdannet lærer med kristendom i tillegg. 

Arbeidet i ulike stillinger (Ungdomssekretær, leder av leirskole, regionleder) i Det Norske 

Misjonsselskap fra 1970 til 2016- 

 

Verv og organisasjonsarbeid  

Vært leder av Brøttum menighetsråd i 2 perioder og vært leder av Ringsaker Fellesråd i DNK.  

Vært med i NMS sitt landsungdomsråd. 

 Vært medlem (ansattes representant) i landsstyre i Det Norske Misjonsselskap i til sammen ca 10 år. 

Vært leder av medarbeiderforeningen (MAF) i NMS 

Vært leder av bygdeutvikling i Ringsaker 

Er nå medlem av menighetsråd, DIAKONIUTVALG OG MISJONSUTVALG I Fagerborg menighet. 

Hvorfor ønsker du å stille til valg til KIAs landsstyre?  

Fordi jeg mener KIA gjør et svært viktig arbeid. Jeg tror jeg kan bidra med lederkompetanse etter 

mange år som leder i Det Norske Misjonsselskap. Dette har også gitt en viss tverrkulturell 

kompetanse. Tror jeg kan bidra til å bygge et team i LS og støtte ansatte og frivillige medarbeider. 

Hvordan ønsker du at KIA skal utvikle seg de neste årene?  

Ønsker at KIA skal bidra til et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. 

Ønsker at KIA skal løse de oppdrag som gis oss fra kirkelige, flerkulturelle og politiske aktører på en 

god måte. 

Ønsker å jobbe for at Kia skal få flere frivillige og flere medlemmer. 

Ser det som viktig at KIA fortsetter arbeidet for å få en trygg økonomi. 
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Navn: Anne-Grethe Akselsen 

Alder: 53 år 

Bosted: Oslo 

 

Utdanning og yrkeserfaring  

Skriv kort om hva slags utdannelse og yrkesbakgrunn du har.  

Økonomiutdannelse fra BI 

Styrekompetanseutdannelse fra BI 

Master i Ledelse fra BI 

AFF Lederprogram 

NHO Female Future program 

----- 

Autorisert regnskapsfører/(tilsv registrert revisor), Økonor Meløy AS 

Seksjonsleder planlegging og kontroll, Dea Norge AS (tysk oljeselskap), styremedlem 

CFO Team Olivia, og styremedlem i flere datterselskap 

Økonomileder, Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus 

 

Verv og organisasjonsarbeid  

Skriv kort om erfaring fra tillitsverv i andre sammenhenger.   

Styremedlem Menneskeverd 

Startet og driver kor for psykisk utviklingshemmede i Oslo siden 2010 

Aktiv frivillig i Grefsen kirke siden 2001 

 

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg til KIAs landsstyre?  

Skriv kort om hvorfor du ønsker å stille til valg og hva du kan bidra med.  
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Jeg ønsker å bidra til at KIA når sine mål, og legger ambisjoner om økt innflytelse. For å bidra i dette 

har det vært ytret ønske om økonomisk kompetanse inn mot utvikling og planlegging. Det ønsker jeg 

å bidra med videre.  

- Bidra med økonomisk og strategisk styrekompetanse 

- Bidra til at et svært viktig arbeid for Norge og kirken ivaretas og forvaltes godt 

 

Hvordan ønsker du at KIA skal utvikle seg de neste årene?  

Skriv kort om dine tanker om KIAs og organisasjonens utvikling fremover.  

Jeg er ønsker en (videre)-utvikling hvor 

- økonomiske valg er forsvarlig og kunnskapsbasert med redusert sårbarhet, som leder til at 

man kan fokusere på utvikling og vekst 

- arbeidsplasser er sikre og trygge, fordi jeg mener at dette gir forutsetning for utvikling og 

strategisk arbeid – og at dette kan tiltrekke seg de beste av de beste 

 

Jeg er opptatt av at organisasjonens utvikling  

- kan føre til at KIA blir oppfattet som et nasjonalt kompetansesenter for integrering og 

ivaretakelse av mennesker som flykter pga sin tro eller ønsker å bli bedre kjent med Jesus 

- kan føre til at KIA blir en del av den nasjonale løsning på Norges integreringsutfordring, både 

i kirke og samfunn 

- kan føre til at KIA blir bedre kjent og kan vokse nasjonalt alene og sammen med andre 

aktører  
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Navn:  Martine Vanderheyden-Lundahl 

Alder: 44  

Bosted: Sandnes 

 

Utdanning og yrkeserfaring  

Fransk- og KRLE-lærer (Belgia), master i spesiapedagogikk (Universitet i Stavanger). Har jobbet i 13 år 

som lærer både på ungdomstrinn (Belgia+Norge) og barneskole (Norge) og har jobbet som 

spesialpedagog i forsterket avdeling i 2 år. Jobber nå som pedagogisk leder i en barnehage i Sandnes. 

Verv og organisasjonsarbeid  

Jeg er søndagsskolelærer i Gand menighet. 

Hvorfor ønsker du å stille til valg til KIAs landsstyre?  

Jeg kommer fra en flerkulturell familie (pappa er belgisk og mamma er rwandisk). Begge to har alltid 

vært engasjert i rettferdighet for alle. Dette verdigrunnlaget har påvirket meg mye. I Belgia finnes 

det en organsisajon som heter «Entraide et Fraternite» og jeg har alltid hatt mye respekt for deres 

arbeid. De er opptatt av å kjempe for de sårbare både i Belgia og i resten av verden. KIA minner meg 

veldig om «Entraide et Fraternite».  

Jeg synes at KIA’s måte å anerkjenne innvandrere, hvordan de blir sett, respekert og inkludert i 

samfunnet er både smart og menneskelig. 

I fjor var jeg så heldig å ta kurset «Flerkulturell dialog og samarbeid » i KIA. Leon Mekonen, som var 

kursleder, inspirerte meg til å engasjere meg mer i flerkulturelt arbeid.  

Hvordan ønsker du at KIA skal utvikle seg de neste årene?  

Kia gjør en fabelaktig innsats i dag, men dessverre hører og ser vi for lite om det fantastisk arbeidet 

KiA gjør. Flere burde få muligheten til å ta kurset.  
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Navn: Espen Schiager Topland 

Alder: 58 

Bosted: Oslo 

 

Utdanning og yrkeserfaring  

Teolog fra Misjonshøgskolen, misjonsprest Japan 1992-2004, pastor Grimstad Frikirke 2004-2008, 

regionleder KIA Sør 2008-2013, regionleder NMS Sør 2013-2017, rådgiver Migrasjon NMS 2017-dd 

Verv og organisasjonsarbeid  

Leder av eldsteråd Grimstad Frikirke 2009-2017, ansattes repr. NMS Landsstyre 2014-2017, 

nemdmedlem UNE 2009-2016, styremedlem Hald 2015-2017, styreleder Hald 2017-2019, 

styremedlem KIA Landsstyre 2017-2021, medlem KIA AU 2019-2021 

Hvorfor ønsker du å stille til valg til KIAs landsstyre?  

Jeg stiller til gjenvalg, og det har vært en god og spennende utvikling i KIA de siste årene. Jeg ønsker 

å være med videre for å være med å fullføre den prosessen KIA er i nå. Som rådgiver Migrasjon har 

jeg ansvaret for kontakten mellom NMS og KIA, og derfor er det også nyttig å sitte i Landsstyret.  

Hvordan ønsker du at KIA skal utvikle seg de neste årene?  

Jeg ønsker:  

- at KIA styrker samarbeidet med kirke og organisasjoner, og at regionsarbeidet styrkes både 

med antall ansatte, og økonomi.  

- At KIA blir bærekraftig økonomisk 

- At KIA knytter kontakter med næringslivet.  
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Navn: Brit Skjelbred 

Alder: 72 (født 1949) 

Bosted: Trondheim 

Utdanning og yrkeserfaring  

Arkitekt fra NTH (NTNU) 

Yrkespraksis fra Rennebu kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag 

Siste stilling: fylkesmann i Sør-Trøndelag 

Nå pensjonist 

 

Verv og organisasjonsarbeid  

Lademoen menighetsråd, medlem og leder (tidligere) 

Nidaros kirkelig sentrum gjennom 1000 år, representant i Trondheim bys 
tusenårsjubileumskomité (tidligere) 

Lukasstiftelsen, medlem av hovedstyret (tidligere) 

Blå kors, medlem av styret for Region midt og nord samt landsstyret (tidligere) 

Kirkens bymisjon Trondheim, medlem og leder av styret samt leder av representantskapet 
(tidligere) 

Nidaros pilegrimsgård, varamedlem til styret (tidligere) 

Livsglede for eldre, medlem av landsstyret (tidligere) 

Kontrollutvalget for rettssubjektet Den norske kirke, medlem (tidligere) 

Kirkerådets utvalg (Müller-Nilssen-utvalget) for utredning av kirkelig organisering, medlem 
samt leder av arbeidsgruppe (arbeidet avsluttet 2021) 

Stiftelsen Torstein Erbos gavefond, styremedlem (nåværende) 
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Nidaros bispedømmeråd, leder (nåværende) 

KIA, medlem av landsstyret (1919 - nåværende) 

Verv utenom KIA (nåværende/tidligere): 

Kristelig folkeparti  
politisk rådgiver i Landbruksdepartementet (tidligere) 
statssekretær i Olje- og energidepartementet (tidligere) 
leder av Kommunalpolitisk utvalg (tidligere) 
medlem og 2. nestleder i fylkesstyret i Sør-Trøndelag (tidligere) 

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg til KIAs landsstyre?  

Jeg motiveres av behovet for å møte mennesker som kommer til Norge, med respekt og 

vilje til å dele. Interkulturelt arbeid kan bidra til å se hverandre som medmennesker og 

ressurser i stedet for problemer, jf. Bymisjonens "Ingen er bare det du ser". Dette har 

ikke bare betydning for integreringen, men også for utviklingen av hele vårt samfunn. 

I mine to år i KIAs landsstyre har jeg møtt en kompetent og varmhjertet organisasjon 

som arbeider nettopp for dette. Både i «normalår» og under pandemien har KIA arbeidet 

iherdig og trofast og lett etter muligheter heller enn å gi opp overfor utfordringer. 

Virksomheten er også inne i en god prosess med utvikling av organisasjonen og styrking 

av det økonomiske grunnlaget. Jeg opplever det som svært meningsfylt å få være med 

på dette laget, og håper at den kunnskap og erfaring jeg måtte ha med meg, kan være 

til nytte. 

 

Hvordan ønsker du at KIA skal utvikle seg de neste årene?  

I utadrettet sammenheng mener jeg KIA har en stor oppgave i å styrke og synliggjøre 

innvandrerne som positive ressurser i samfunnet, som en motvekt til den negative 

mytedannelsen som forsøker å påvirke opinionen. For å nå gjennom med dette arbeidet 

må det være viktig for KIA å befeste og styrke sin posisjon som en synlig aktør med høy 

kompetanse og troverdighet i spørsmål som berører innvandrerne og deres situasjon, 

slik at organisasjonen blir det naturlige valget for myndigheter, media og andre til å 

hente informasjon og kunnskap og nå ut til innvandrere. Innad må det være viktig for 

KIA å fortsette arbeidet med å bygge et trygt og robust økonomisk grunnlag for 

virksomheten. 
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Navn:  Gry  Tangstad 

Alder: 50 

Bosted: Kristiansand 

 

Utdanning og yrkeserfaring  

Bachelor i orientalske studier, master i International Humanitarian Action- begge fra Uppsala 

Universitet, Sverige. 

Har jobbet innen utlendings-og integreringsfeltet siden 2001. 

 Jobber nå som seniorrådgiver/minoritetsrådgiver i Arendal for IMDi. Her er mandatet å forebygge 

og avdekke negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i ulike miljøer.  

Har erfaring fra koordinering av nødhjelpsoperasjoner i Pakistan, Sudan gjennom UN-OCHA, samt 

som arabisktalende observatør i TIPH, Israel/Palestina. Har også jobber som prosjektleder i Dohuk, 

Irak i 3 år med overlevende fra yazidiminoriteten etter at de ble frikjøpt fra IS-fangenskap. 

 

Verv og organisasjonsarbeid  

Styremedlem i Refugee Alliance 2015-2018 

1.vara KIA Norge siden høst 2019. 

Hvorfor ønsker du å stille til valg til KIAs landsstyre?  

Jeg ønsker å bidra til at KIA rustes for fremtiden, og at KIA kan ta plass både i relevante faglige fora 

og i den offentlige debatten rundt integrering. 

Hvordan ønsker du at KIA skal utvikle seg de neste årene?  

Nå kommer straks ny strategi og ny HP, og det viktigste blir at organisasjonen får eierskap til disse 

dokumentene, planene, samt at godt diakonalt arbeid kan gjennomsyre alt KIA gjør hånd i hånd med 

sterk faglig forankring.  
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Sak 8 Protokollkomiteens rapport  

 
Protokollkomiteen består av 3 medlemmer. Komiteen har hatt 4 møter i løpet av perioden, og har 

følgende mandat: 

 

c) Protokollkomiteen påser at LS vedtak er i samsvar med KIAs vedtekter og LMs 

vedtak.   

d) Protokollkomiteen gjennomgår LS protokoller. LS gjøres løpende oppmerksom på 

kommentarer og/eller spørsmål som komiteen ønsker å fremme i tilknytning til LS vedtak 

og saksbehandling.  

 

Vedlagt er protokollkomiteen rapport. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet tar protokollkomiteens rapport for perioden 2019-2021 til orientering. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG  

  

1. Rapport frå KIAs protokollkomité. 
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Rapport fra KIAs protokollkomité 

Til KIAs Landsmøte 2021  
 

 

KIAs protokollkomité har i perioden 2019-2021 bestått av følgende 3 medlemmer:  

- Kristin Fjelde Tjelle, leder 

- Gunnar Rønnestad, sekretær 

- Gunnar Johnsen 

 

Protokollkomiteen har følgende mandat, i henhold til KIAs vedtekter § 18:  

c) Protokollkomiteen påser at LS vedtak er i samsvar med KIAs vedtekter og LMs 

vedtak.  

d) Protokollkomiteen gjennomgår LS protokoller. LS gjøres løpende oppmerksom på 

kommentarer og/eller spørsmål som komiteen ønsker å fremme i tilknytning til LS 

vedtak og saksbehandling. 

 

Protokollperioden har i inneværende periode utført sitt mandat, og har ikke funnet 

vesentlige feil eller mangler i hvordan Landsmøtets vedtak er fulgt opp i Landsstyre og av 

administrasjon. 

 

Protokollkomiteen har hatt 4 møter i perioden (21.09.2020, 28.10.2020, 01.02.2021, 

28.09.2021) 

 

Protokollkomiteen har videre hatt et møte med KIAs landsstyreleder og generalsekretær 

(12.04.2021). Agenda for møtet var 1) generelle betraktninger om samhandling mellom 

generalsekretær, landsstyre og protokollkomite, 2) mandat og delegasjon for Landsstyrets 

AU, 3) protofollførsel og referatskikk. 

 

 

01.10.2021 

Kristin Fjelde Tjelle, leder 
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Sak 9 Utredning av organisasjonsmodell  
 

Bakgrunnen for denne saken er at flere medlemsorganisasjoner, over lengre tid, har meldt seg ut 

av KIA ved å henvise til økonomiske forhold, (se vedlagte grafiske fremstilling). 

  

Landsstyret har arbeidet med spørsmålet om en alternativ organisasjonsmodell for KIA som 

kunne styrke eierskapet og det faglige engasjementet hos dagens medlemsorganisasjoner og 

andre.  

Hensikten er å kunne inkludere flere kirkesamfunn, organisasjoner og andre, uten å knytte dette 

direkte til bestemte økonomiske ytelser. På denne måten vil f.eks. også kristne 

innvandrerorganisasjoner, migrantmenigheter o.a. kunne inkluderes i den strategiske ledelsen av 

organisasjonen.   

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Landsmøtet gir Landsstyret mandat til å utrede saken om organisasjonsmodell.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG  

  

1. Utvikling av medlemskontingent til KIA i perioden 2016-2021 
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KIA Norge org.nr.977 105 676

UTVIKLING KONTINGENT

MEDLEMSORGANISASJONANE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 157 900 1 077 900 710 400 611 000 515 000 430 000
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KIA Norge Delegatliste LM 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

For å ha rett til delegat på KIAs Landsmøtet må en tilhøre ovennevnte gruppe/organisasjon, og 

ha betalt medlemskontingent i 2020 og 2021, (gjelder nettverkslag og medlemsorganisasjoner). 

REGIONRÅD (2 delegater hver)   
MEDLEMSORGANISASJON (2 delegater fra hver 

region de er engasjert i)* 

Regionråd Trøndelag   Den norske kirke Agder og Telemark Bispedømme 

Regionråd Møre   Den norske kirke - sentralt, * får 1 delegat 

Regionråd Bjørgvin   Den norske kirke 

Regionråd Rogaland   Bergen Indremisjon 

Regionråd Sør   Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) 

Regionråd Øst   Det Norske Baptistsamfunn 

NETTVERKSLAG (1 delegat hver)   Indremisjonsforbundet i Rogaland 

Nettverkslaget i Kristiansund   
Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kr.sand 
Menighet 

Nettverkslaget i Drammen   Normisjon Hordaland 

Nettverkslaget i Mandal   Normisjon Region Agder 

Nettverkslaget i Ål   Normisjon Region Rogaland 

LOKALLAG (2 delegater hver)   Normisjon Region Telemark 

Lokallag i Molde   Normisjon Region Trøndelag 

Lokallag i Bergen   Normisjon region Øst 

Lokallag i Askøy   Norsk Luthersk Misjonssamband NLM, reg. vest 

Lokallaget i Hå   Vågsbygd Frikirke 

Lokallaget i Kristiansand   Hånes Frikirke 

Lokallaget i Arendal   Tveit Frikirke 

Lokallaget i Iveland   ANDRE 

Lokallaget i Evje/Hornes   Styremedlemmer og vara 

Lokallaget i Skien/Porsgrunn   Velferdsressursgruppe 

Lokallaget i Sandefjord   Ansattdelegater fra KIA Norge - 2 stk 
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Hjertelig velkommen til flerkulturell festmiddag! 
 
I forbindelse med KIA’s landsmøte 12. nov. inviteres du til en flerkulturell 
festmiddag kl 18.00 på Fjellhaug skoler. 
 

 
   Sammen 
    Sammen skal vi leve 
    Sammen skal vi klare det 
    Sammen skal vi forandre 
    Sammen skal vi gjøre Norge varmere 

 
 
 

Sammen skal vi: 
• Takke, feire, vise fram, skape 

samhold, engasjement og stolthet 

• KIA organisasjonen med ansatte og 
frivillige 

• KIA og brukere 

• KIA og myndighetene 

• KIA og menighetene 

• KIA og organisasjonene 

• Du og meg, SAMMEN
Av programmet: 

• Sang og musikk, bl.a. Dinaye med sin sang «Vi er ett» 

• De «gode historier» fra KIAs arbeid. Presentert i intervjuer, fortellinger, videoer m.m.  
Vi møter norskkurselever, mannsgruppedeltaker, repr. fra migrantmenigheter, en «KIA -
ildsjel» m fl. 

• Hilsen og utfordring fra IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

• Middag: buffet med mat fra mange land. Kaffi/te og kaker 
 
PÅMELDING:  https://forms.office.com/r/fcbR420SYr 
Eller scann QR koden på bildet.  
 
Ta gjerne med noen flere fra din organisasjon, menighet eller 
sammenheng. Vi har god plass. Du kan også gi tilbakemelding 
ved å svare på denne mailen, sende sms eller ringe 
48314152/41. 
 
Vi gleder oss til å se deg! 

 
Hilsen  
Festkomiteen v/ Else Storaas Vatne, Lemma Desta, Oddvar Hatlehol, Magne Mjærum og Rune 
Fiskerstrand. 

177

https://forms.office.com/r/fcbR420SYr


 

 

 

 
 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL FAGSEMINAR 
 

 

Dato: lørdag 13.november kl.10.00-14.00 

Sted:  Fjellhaug skoler, Sinsenveien 15, Oslo 

 

KIA Norge inviterer til fagseminar hvor vi ønsker å sette fokus på: 

 

- Negativ sosial kontroll 

- Integrering og menighet 

 

Til å innlede har vi fått styreleder og stifter av partiet SENTRUM, Geir Lippestad. 

 

PROGRAM: 

 

10.00 Åpning ved styreleder i KIA, Magne Mjærum 

10.10 Integreringsperspektivet – politisk og ideologisk - Geir Lippestad 

10.45 Manns, - og turgrupper i KIA - Hallgeir Berge 

          Negativ sosial kontroll – Gry Tangstad 

12.00 Enkel lunsj  

12.30 Integrering og menighet – Johannes Shanka og Margrethe Berg Heggebø 

13.45 Oppsummering 

14.00 Avslutning 

 

 

Meld deg på innen torsdag 4.november! 

Bruk denne lenken: https://forms.office.com/r/fcbR420SYr 

eller scan QR-koden for å komme direkte til påmeldingsskjema. 

 

HJERTELIG VELKOMMEN! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Landsstyret i KIA 

 

Magne Mjærum 

Styreleder 
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