
 

 

Migrasjonskonferanse 2020: arbeid og helse i det nye landet 

Dato: 24.-25. september, 2020  

Sted: Scandic Flesland Airport Bergen 

Kjære alle, 

Som dere sikkert har fått med dere, bestemte Bergen kommune 08. september å innskjerpe 

tiltakene i Bergen for å unngå videre spredning av korona. I den forbindelse ble maksimum antall 

mennesker tillatt for konferanser redusert fra 200 til 50 personer frem til 18. september. 

Forhåpentligvis blir denne begrensningen kun midlertidig, men det kan vi ikke vite per dags dato. 

Dette er krevende tider, og vi må planlegge for forskjellige scenarioer hvor vi forsøker å 

balansere usikkerheten rundt varigheten av tiltakene, avtalene vi har med leverandørene, den 

enkeltes behov, og samtidig prøver å beholde muligheten for faglig påfyll i disse tidene når det 

meste blir avlyst. Vi ber derfor om forståelse for at det ikke finnes en løsning som er best for alle.   

Etter nøye gjennomtenkning har vi bestemt at vi kjører Migrasjonskonferansen fysisk i Bergen 

(Flesland) som planlagt, men med justert program, slik at vi tilbyr full digital deltakelse som 

alternativ til fysisk deltakelse, også for de som presenterer abstrakts. I første omgang satser vi på 

at det igjen blir åpning for at alle 150 deltakere som har meldt seg på konferansen kan være med. 

Likevel forbereder vi oss på muligheten for at grensen på 50 personer forlenges. I så fall vil vi, 

som annonsert i websiden, tilby plass først til de første som meldte seg til konferansen. For å 

kunne planlegge for en slik eventualitet og for å holde smittevernreglene, sender vi allerede denne 

uken en kartleggende melding for å vite hvilke parallellsesjoner du ønsker å delta på og om du 

foretrekker fysisk eller digital deltakelse. 

Slik situasjonen er nå kan ikke vi refundere eller redusere utgiftene ifm konferansen, siden 

tiltakene kun gjelder til 18. september og vi allerede har kontrakter med leverandørene som 

fortsatt er gjeldende. Skulle Bergen kommune forlenge denne perioden, må vi komme tilbake til 

andre muligheter angående refusjon eller delvisrefusjon av utgiftene. 

Takk igjen for forståelse og velkommen til Migrasjonskonferansen! 

 

Esperanza Diaz, Gro Mjeldheim Sandal, Bernadette Kumar 


