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Sekretariat

Fredericia, den 24. marts 2020

Til Indre Missions venner
Indre Missions ledelse har besluttet at gøre brug af muligheden for at få lønkompensation for
medarbejdere, der hjemsendes på grund af Corona-krisen.
Beslutningen er taget, fordi en meget stor del af de arbejdsopgaver, som mange medarbejdere
har, ikke kan løftes i den nuværende situation. Desuden kommer lukning af alle genbrugsbutikker
og Hotel Hebron samt aflysning af mange rejser med Felix Rejser til at koste Indre Mission dyrt.
Derfor er det et privilegium, at vi har mulighed for at hjemsende medarbejdere på fuld løn med
delvis lønkompensation fra Staten.
Det er derfor besluttet at hjemsende i alt 74 medarbejdere til arbejdsfrihed, indtil det igen bliver
muligt at varetage de arbejdsopgaver, medarbejderne normalt udfører.
Medarbejdere i DFS er ikke berørt af beslutningen.
Ordningen med lønkompensation for hjemsendte medarbejdere indebærer, at de hjemsendte
ikke må arbejde, og Indre Mission ikke må opsige medarbejdere, så længe der modtages
lønkompensation for de hjemsendte.
De hjemsendte får fuld løn i perioden, men skal dog selv bidrage med fem feriedage eller
tilsvarende afspadsering. Staten dækker i resten af hjemsendelsesperioden 75% af lønnen, mens
Indre Mission skal afholde de sidste 25 %.
Beslutningen træder i kraft fra og med torsdag d. 26. marts 2020.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor længe de berørte medarbejdere skal være hjemsendte.
Den vedtagne lønkompensationsordning løber frem til 9. juni 2020. Som det ser ud nu, forestiller
vi os, at vi kan komme til at benytte ordningen helt frem til denne dato.
Vi tager forbehold for, at situationen kan udvikle sig sådan, at ordningen evt. kan forlænges. Det
er også muligt, at flere senere vil blive hjemsendt, hvis den arbejdsmæssige situation tilsiger det.
Det er den daglige ledelse, der i samspil med personaleledere og faglige ledere, har vurderet,
hvem der skal hjemsendes, og hvem der skal blive i arbejde.
En række ledere og medarbejdere – både i regionerne og på Indre Missions Hus - skal sikre, at vi
kan fortsætte arbejdet og servicere både givere, kunder ved Felix Rejser og Forlagsgruppen Lohse,
håndtere løn og ansættelsesvilkår, udgive bøger og fortsætte vores kommunikation online og
gennem impuls mv.
Tak for den ekstraordinære givervilje, som I de seneste dage har vist. Der er fortsat brug for, at vi
sammen løfter i flok – også økonomisk.
Tak også for forbøn både for både de hjemsendte og arbejdende medarbejdere i denne periode.
Vær med til at bede om, at vi som bevægelse må få visdom og kreativitet til at se, hvordan vi
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bedst bruger de muligheder, vi har i denne tid, for at mennesker ledes til Jesus og får hjælp til at
leve i Ham.
På vegne af Indre Missions daglige ledelse

Jens Medom Madsen
generalsekretær

