
 
 
 

Dato: 15.07.22 

Vår ref: 

Mari Strømsvåg 

 

Studietur: 
Talent attraction and retention 

 

 

København - Torsdag 22. september – fredag 23. september   
  

Osloregionen inviterer til studietur til København for å lære fra arbeid som gjøres i regionen med 

å tiltrekke seg studenter, forskere og kunnskapsarbeidere fra utlandet; ta imot og ivareta 

behovene deres ved ankomst; beholde, inkludere og integrere internasjonale talenter i det sosiale 

liv på læresteder og bedrifter, og i byliv for øvrig.   

  

Studieturen er åpen for ansatte i Osloregionens medlemskommuner, organisasjoner og andre 

som er relevant i arbeidet med internasjonale talenter/studenter/forskere, samt. andre relevante 

kontakter av Osloregionen.   

 

Registrer deg til å delta ved å fylle ut dette skjemaet.  

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Mari Strømsvåg 

  

Detaljer:   

Torsdag 22. september til fredag 23. september, 2022.   

Første møte vil være fra 09.00/09.30 på torsdag, så det er anbefalt å ankomme onsdag 21. 

september ettermiddag/kveld.   

  

Hvis du ønsker å være med på International Citizen Days (ICD) åpningen (kl 17.00) anbefaler vi 

avreise etter kl 19.00 fredag 23. september. Det er også satt opp et møte med prosjektleder for 

ICD kl 19.00 fredag kveld hvis man ønsker å delta.   

Det er også mulig å delta på dag 2 av International Citizens Days, lørdag 24. september.   

  

Kostnader:  

Studieturen er selvfinansiert av hver enkelt (reise, opphold og mat), men Osloregionen står for 

planlegging. Forslag med hotel (grupperabatt) og flyreise finnes under.   

Programmet er under utvikling og vil bli bekreftet i august.   

 

https://forms.office.com/r/eXE8gWDxtr
mailto:mari.stromsvag@osloregionen.no


Hotel:   
Comfort Hotel Vesterbro  
Hotel som ligger i gåavstand fra de fleste møter, og er 18 minutter unna flyplassen med tog. Alle 
booker hotel selv.   
- Fellestilbud: 1295 DKK per rom/natt – inkludert frokost og MVA  
- 15 rom er reservert, og kan brukes for datoene 21. september og til og med 24. september   
  
Ønsker du å bruke tilbudet?   
Booking må gjøres innen 21. august og må gjøres via epost til booking.vesterbro@choice.dk med 
referansenummer: 3032GR028106.   
Legg ved fullt navn, epost og telefonnummer.   

 
Fly:  
Forslag på avreise og hjemreiseforslag, husk å book billetter selv.   
  
Onsdag 21 september (sortert på klokkeslett):  

 SAS - SK 1465  
ons. 17:15 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
ons. 18:25 Kastrup lufthavn (CPH), København  

 Norwegian - DY 948  
ons. 17:30 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
ons. 18:40 Kastrup lufthavn (CPH), København  

 FLYR - FS 1016  
ons. 17:50 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
ons. 19:05 Kastrup lufthavn (CPH), København  

 SAS - SK 461  
ons. 18:00 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
ons. 19:10 Kastrup lufthavn (CPH), København  

 Norwegian - D8 3240  
ons. 18:40 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
ons. 19:50 Kastrup lufthavn (CPH), København  

   
Torsdag 22. September (sortert etter tidspunkt):  

 SAS - SK 1461  
tor. 06:00 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
tor. 07:15 Kastrup lufthavn (CPH), København  

 SAS - SK 1463  
tor. 07:10 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
tor. 08:20 Kastrup lufthavn (CPH), København  

 Norwegian - DY 932  
tor. 07:40 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  
tor. 08:50 Kastrup lufthavn (CPH), København  
Dette flyet ankommer København litt sent, så benytter man seg av denne avgangen går 
man nok glipp av første møte)  

   
 

https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comfort-hotel-vesterbro/
mailto:booking.vesterbro@choice.dk


Fredag (sortert etter tidspunkt):   

 FLYR - FS 1015  
fre. 18:45 Kastrup lufthavn (CPH), København  
fre. 20:00 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  

 SAS / SK 1470  
fre. 19:05 Kastrup lufthavn (CPH), København  
fre. 20:15 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  

 Norwegian  - DY 949  
fre. 19:10 Kastrup lufthavn (CPH), København  
fre. 20:20 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  

 Norwegian - D8 3241  
fre. 20:20 Kastrup lufthavn (CPH), København  
fre. 21:30 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo  

 
Program:  
Pga. sommeren er det fortsatt noen møter som må bekreftes, men flere henvendelser er sendt og får 
bekreftet i august. Det er fortsatt mulig å komme med innspill på bedrifter/organisasjoner vi bør 
møte.    
 

Torsdag 22. september  

 09.00 – TBC  

 10.30 – TBC  

 11.30 – Lunch  

 13.00 – Møte med København kommune og besøk hos International House  

 15.00 – TBC  

 Felles middag  
  

Fredag 23. september  

 09.00 – TBC  

 10.30 – TBC  

 11.30 – TBC  

 13.00 – Møte med Copenhagen Capacity  

 15.00 – TBC  

 17.00 Åpningen av Copenhagen International Citizen Days  
o Fredag er det fokus på delen som omhandler jobb og sysselsetting, og dagen 

arrangeres i samarbeid med Dansk Erhverv og Arbeidsforvaltningen i Københavns 
Kommune.  

 19.00 – Møte med prosjektleder for International Citizen Days (for de som vil)  
  

Lørdag 24. september (valgfri):   

 10.00 – International Citizen Days  
o Fokus på kultur, fritid, bolig, settling-in og det som er relevant for internationale 

borgere.  
  
  
 


