
 

Velkommen til NOF-Konferansen 2021 
 

Vi har den glede å invitere deg til NOF-Konferansen 2021 som gjennomføres på Clarion Airport Hotel 

Gardermoen i tidsrommet 15.-17.september. 

Konferansen innholder følgende to faser:  

15.-16. september: Lønnskonferanse for hovedtillitsvalgte, forhandlingsavdeling, markedsteam og 

ledelse  

16.-17. september: NOF-konferanse for landsstyre, lokalforeningsledere, sekretariatet og 

hovedtillitsvalgte. 

Administrative bestemmelser 

Tidspunkter:  Lønnskonferansen starter 15/9 klokken 1100. (HTV, Forhandling, Marked og Ledelse) 

  NOF-konferansen starter 16/9 klokken 1100 (Felles for alle) 

  Vi avslutter konferansen 17/9 klokken 1300.  

Sted:  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Transport: NOF dekker rimeligste offentlige transport etter statens satser. Ønsker du å benytte 

egen bil, så dekkes dette innenfor rammene av offentlig kommunikasjon.  

Fly Du kan bestille fly etter at du har fått bekreftet deltakelse. Benytt forsvarets 

rabattkoder, og gjør det så billig som mulig. Vi legger opp til at flest mulig kan ta 

morgenfly samme dag, for å holde kostnadene og fravær på et minimum. Har du 

ekstra lang reisevei og behov for ekstra overnatting, så må du melde fra om dette 

tidligst mulig.  

Shuttlebuss Går fra ankomsthallen. Ta den. Vi dekker ikke taxi  

Parkering Det er parkering ved hotellet oppholdet. Ønsker du å lade el-bil, så er det plasser ved 

hotellet. 

Opphold Ønsker du å kombinere kurset med egne aktiviteter, så er dette helt i orden så lenge 

det ikke fører til økte kostnader for NOF.  Ønsker du å fly ned før eller hjem senere, 

så er dette helt i orden så lenge billetten og reiseregningen ikke fordyres.  

Forlegning Du forlegges i enkeltrom på hotellet.   

Forpleining NOF besørger forpleining for deltakere på hotellet.   

Fysisk trening Det er fine muligheter for fysisk aktivitet, både inne og ute, og vi oppfordrer alle til å 

ta med treningstøy.  

Alkohol Med unntak av festmiddagen dekkes ikke alkohol på konferansen og for øvrig 

forholder vi oss til Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv.  

Antrekk Uformelt hele kurset. Pent antrekk (dress med slips/tilsvarende) til festmiddagen.   

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/clarion-hotel-oslo-airport/?gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YG37qXGsqslO3MpU5Y3jG57PW-pAZRNzQWds9n_ewHAqiI9HU1iqfBoCSWIQAvD_BwE


 
Reiseregning Eget vedlagt skjema fylles ut og leveres senest ved konferanseavslutning. Husk at 

flybilletten må legges ved som bilag. Rutegående transport trenger ikke å 

dokumenteres ved bilag.  

Forberedelser Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, men det er fint om dere tenker igjennom 

egen avdelings utfordringer i hverdagen, samt egne opplevelser innen kurs-temaet.  

Smittevern Vi forholder oss til gjeldende retningslinjer for Ullensaker kommune. 

Frafall NOF legger mye tid og ressurser i konferansen, og ønsker å minimere kostnader ved 

frafall. Meld derfor fra så tidlig som mulig hvis noe uforutsett skulle skje.  

Påmelding  Påmelding skjer via Questback, så snart som mulig og senest innen 24. august.  

 Hvis du er forhindret fra å delta så kan invitasjonen videreformidles til vara eller 

annen stedfortreder for lokalforeningsleder.  

Permisjon Konferansen hjemler permisjon etter Hovedavtalen i statens §38-40. Anbefaler at 

dette avklares med linjeleder før påmelding.   

Annet Ansvarlige for konferansen er nestleder Tor Egil Vangstad, tev@nof.no  og leder 

markedsteam Torbjørn Liestøl, tl@nof.no 

Program Vi kommer tilbake med detaljert program litt nærmere konferansestart 
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