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PRAKTISK INFO 
 

 
 
Programmet 

Programmet står på baksiden av navneskiltene, og er også tilgjengelig på våre 
nettsider.  

 
 
Navneskilt 

Deltakerne er tildelt navneskilt med ulike fargekoder avhengig av hvilken 
«kategori» man tilhører: 

 
 konferansedeltaker – blå 
 foredragsholder – grønn 

 møteleder -grønn 
 gjest – lilla 

 utstiller – lys grå 
 presse – rød 
 arrangørstab – gul 

 
Vi oppfordrer alle til å bære navneskiltet under hele konferansen. 

 
 
Sekretariat 

Det er etablert et eget sekretariat i The Qube for konferansen. Dette vil være 
betjent til følgende tidspunkter: 

 
 Tirsdag kl. 18.00 – 22.00 
 Onsdag kl. 09.00 - 13.20, samt i alle pauser 

 Torsdag kl. 08.30 - 09.00, samt i alle pauser 



 
Alle spørsmål kan rettes til sekretariatet, alternativt til hotellets betjening utenom 
åpningstidene. 

 
Sekretariatet kan også nås på følgende telefonnummer: 908 28 733.  

 
 

Utstilling  
KLP og Kommunal Rapport er representert med egne utstillinger i Foajeen under 
hele konferansen.  

 
Vi oppfordrer alle til å besøke utstillerne.  

 

Overnatting 

Innkvartering vil foregå både på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Comfort 

Hotel RunWay og Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West. Alle har i sin 
bekreftelse fått beskjed om på hvilket hotell de er innkvartert. Sekretariatet vil 

også ha oversikt over hvem som skal bo hvor. 
 

Buss for de som bor på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West 

29. jan. 17:10 The Qube – Park Inn West (ved konferanseslutt 1. dag) 

29. jan. 19:20 Park Inn West – The Qube, (tilbake til middag) 

29. jan.  23:00 – 02:00, 1 buss i Shuttle mellom The Qube og Park Inn West 
(tilbake til hotellet etter middag. Denne bussen vil gå frem og tilbake etter behov)  
30. jan. 08:30 Park Inn West – The Qube (til konferansens dag 2) 

 
 
Middag 

For de som skal delta på konferansemiddagen onsdag 29. januar, vil det bli servert 
aperitiff i Foajeen i The Qube kl. 19.30.  

Middagen serveres kl. 20.00 i The Qube. Bordene vil være merket med fylkesnavn. 
Fri bordplassering innenfor fylket. 
 

 
Utsjekk av rommene 

Utsjekk av rommene skal skje før kl. 11.00. Kost og losji er inkludert i 
konferansepakken. Minibar, telefon og ev. utgifter anført på rommet må gjøres opp 
ved utsjekk.  

 
Vi oppfordrer at deltakerne sjekker ut før konferansestart torsdag morgen.  

 
Alle hotellene har etablert "forenklet utsjekk” Det vil si at hotellet har satt frem en 
boks/bolle på resepsjonsdisken hvor nøkkelen legges for deltakere som ikke har 

utgifter som skal gjøres opp.  
 

 

Bagasjeoppbevaring / garderobe 

Det er stor garderobe i Foajeen i The Qube hvor også bagasje kan oppbevares. 

 
 

 



  

Transport til Gardermoen etter konferansens slutt 

Det går shuttelbuss mellom hotellet og flyplassen. Rutetabell finner du her  
 

Det er bestilt ekstra shuttelbusser ved avreise 30. Disse starter å gå fra litt før kl. 
13.00, og går i skyttel til det avtar med gjester. Ekstrabussene har "holdeplass" 

rett utenfor «The Qube». 
 
Bussbillett kan kjøpes i automaten som er plassert ved utgangen i Foajeen i The 

Qube. Både Clarion og Comfort har også billettautomater i sine inngangsområder. 
Vi oppfordrer alle som skal bruke shuttelbussen, til å kjøpe billetter på forhånd, så 

går returtransporten raskere. 
 

 
Følg konferansen i sosiale medier 

 

 

#ku20nkrf 

Delta gjerne i dialogen. Bruk i tilfelle emneknaggen #ku20nkrf. 

 

https://www.nettbuss.no/globalassets/no_rutetabeller-og-linjekart/shuttle-no/s44.pdf

