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         Oslo, 11.03.20 
 

Normisjons beredskapsråd til regionledere/pastorer i Norge 
 
I Normisjon følger vi myndighetenes anbefalinger, både FHIs anbefalinger og UDs reiseråd. 
Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og det er derfor viktig å følge med på de endringer 
som skjer fortløpende. Helseministeren sier at Norge nå er på vei over i en ny og mer alvorlig 
fase.  
 
Følg smittevernregler 
Det er helt avgjørende at alle følger elementære regler for god hånd- og hostehygiene når vi 
møtes. Sett opp plakaten Smittevern på sentrale steder. Vi anbefaler å unngå klemming, 
håndhilsning og andre fysiske måter å hilse på.  
 
Vurdering av større arrangementer 
Per i dag er arrangementer med mer enn 500 deltakere forbudt.   
Vi anbefaler at alle arrangementer med mer enn 50 deltakere skal risikovurderes, og så 
avgjøre om de skal avholdes, utsettes eller avlyses. I flere kommuner må man søke om 
tillatelse til å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.  
Komitémøter som innebærer lengre reiser, kan eventuelt tas på skype.  
 
Kriterier for risikovurdering 
Arrangementer risikovurderes ut fra følgende kriterier: 

- Størrelsen på arrangementet 

- Om deltakerne kommer fra ulike steder 

- Om det kommer mange i sårbare grupper  

- Smittesituasjon lokalt, antall smittede 

- Reisesituasjonen, må man reise kollektivt for å komme dit? 

- Følg lokale/kommunale/sentrale helseråd  

Regionårsmøtene 
Normisjon anbefaler å avlyse eller utsette regionårsmøtene denne våren, fordi det er mange 
eldre i risikogruppen som normalt kommer på disse møtene og de kommer fra ulike steder i 
regionen. Hvis vi avlyser regionårsmøtene, må vi sørge for å sikre legitimitet for regionens 
virksomhet i kommende virkeår. Det innebærer: 

- Godkjenning av årsmelding 
- Godkjenning av regnskap 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Hygieneplakat_smittevern.pdf
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- Valg av regionstyre 
- Ev. andre valg og oppnevninger 

 
Vi foreslår følgende løsning: 

- Saksframleggene sendes digitalt til foreningene og direktemedlemmer. 
- Disse får en frist for å stemme ja eller nei til å godkjenne årsmelding og regnskap. 

Hver forening har en felles stemmegivning. Direktemedlemmenes stemmer vektes.  
- Valg kan gjøres på to ulike måter:  

o Hver forening blir enig om hvordan de skal stemme i forhold til de kandidater 
som er fremmet. Dette medfører at det ikke er hemmelig valg. 
Direktemedlemmers stemme vektes med et forholdstall.  
Om mange foreningsmedlemmer kun nås via post, må en vurdere om en skal 
ta tid til utsendelse og stemmegivning per post. Stemmen må da gis til 
foreningen, som samler opp til en felles stemmegivning. Det må settes en 
tidsfrist for stemmegivning.  

o Alternativ: En ber om tilslutning til at sittende styre/organer gis forlenget 
mandat inntil ordinært valg kan holdes. Den aktuelle situasjonen gjør at avvik 
fra grunnreglenes forskrifter må kunne forsvares.  
 

Menigheter og andre større samlinger 
I forhold til menigheter, må det gjøres risikovurderinger ut fra smittesituasjonen lokalt, jf. 
kriteriene over. Som et generelt råd anbefaler vi å avlyse gudstjenester på 50 personer eller 
mer i første omgang fram til påske. Husfellesskapsgrupper kan samles i hjemmene i denne 
perioden, og taler kan legges ut på nett. Om nødvendig kan en vurdere permittering av 
ansatte.  
Noen av de større menighetene våre har allerede bestemt seg for å avlyse alle gudstjenester 
fram til påske. Andre har ikke enda tatt stilling til dette. Her må det gjøres lokale 
risikovurderinger.  
 
Leirer og andre arrangementer for barn og unge 
Vi anbefaler å avlyse leirer med mer enn 50 påmeldte og også risikovurdere arrangementer 
med færre påmeldte. Større korøvelser og andre større arrangementer for barn og ungdom 
anbefaler vi å utsette/avlyse inntil videre, utfra vurderinger av den lokale situasjonen. Hvis 
ett barn er smittet, vil det få konsekvenser ved at et stort antall familier kan bli satt i 
karantene.   
 
Hjemmekontor 
Vi oppmuntrer til i større grad å vurdere bruk av hjemmekontor. Dette forutsetter en 
avklaring med nærmeste leder og at en kan gjøre jobben hjemmefra.  Ved 
forkjølelsessymptomer skal en melde fra til sin leder og avklare bruk av hjemmekontor.   
 
Økonomi 
Færre arrangementer/møteplasser gir færre anledninger til å ta opp kollekter og samle inn 
gaver til misjonsarbeidet. Så lenge unntakstilstanden varer, bør en fra 
regionens/menighetens side opprettholde en regelmessig kontakt per mail/post med 
foreninger og medlemmer for å gi informasjon og minne om at misjonsarbeidet og 
menighetsarbeidet fortsatt er avhengig av regelmessige gaveinntekter. En kan bruke 
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anledningen til å oppfordre til fast givertjeneste og legge til rette for enkle måter å gi på, 
f.eks. på vipps.  
 
Reiseråd internasjonalt 
I forbindelse med reiser til utenlands, må en vurdere ut fra noen kriterier:   

 Risikerer vi å bringe smitte med oss til land med dårlig helsetjeneste? Dette er et 

svært viktig hensyn å ta.  

 Risikerer vi å bli satt i karantene ved ankomst, slik at vi likevel ikke får gjort det vi 

reiste for å gjøre?  

 Kan vi risikere å bli holdt igjen på flyplassen ved hjemreise? Hvilket ansvar gir det oss 

med tanke på ungdomsreiser hvor ungdom kan risikere å bli isolert i karantene i flere 

uker?  

 Flyplasser kan nå bli stengt på kort varsel, eller flyplasser ved mellomlanding kan bli 

stengt. Dette må risikovurderes, hva gjør vi i en slik situasjon? 

 Reisens viktighet. Kan en utsette reisen?  

 Framover bør en bestille billetter som kan avbestilles.  

Henvendelser 
Hovedkontoret har en beredskapsgruppe som består av generalsekretær, internasjonal leder 
og personalleder. I første omgang ber vi dere på regionnivå om å håndtere spørsmål og bidra 
med risikovurderinger. 
 
La oss sammen be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, 
hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har. 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne Birgitta Langmoen Kvelland 
Generalsekretær 
 


