
Fra: Karin Elizabeth Torp <Karin.Elizabeth.Torp@utdanningsforbundet.no> 

Sendt: 22. september 2016 12:16 

Til: Postmottak KD 

Kopi: Karin Elizabeth Torp; ao@unio.no 

Emne: 16/01234-1 - Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 

 

Utdanningsforbundet har valgt å ikke la seg høre i denne saken. 

 

Dette til orientering. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Seniorrådgiver Karin Elizabeth Torp 
Seksjon for utdanning og forskning 
Avdeling for profesjonspolitikk 
Utdanningsforbundet 
Direkte telefon 24142227/Mobiltelefon 97759001 
 

 

 

 

 

Fra: postmottak@kd.dep.no [mailto:postmottak@kd.dep.no]  
Sendt: 27. juni 2016 13:04 
Til: Fellespostkasse Sekretariatet <post@utdanningsforbundet.no> 
Emne: 16/1681-2 Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning 
 

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.  

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til postmottak@kd.dep.no / Any 

answer to this e-mail, or new inquiry, please send e-mail to postmottak@kd.dep.no.  

 

 

Med hilsen/Yours sincerely 

 

 

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research 

Postboks 8119 Dep 

N 0032 OSLO 

¬¬¬¬¬Telefon/Telephone +47 22 24 90 90  

E-post/E-mail: postmottak@kd.dep.no 

Nett/Web: www.regjeringen.no/kd 

___________________________________________________ 
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Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være underlagt 

lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt 

Kunnskapsdepartementet. 

 

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please 

delete this e-mail and notify the Ministry of Education and Research, Norway, immediately. 

 

 

- Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. Denne e-post er kun beregnet for den 

person/de personer den er rettet til. E-posten kan inneholde fortrolig informasjon. I tilfelle 

feiloverføring/feilsending skal e-posten slettes. Det gjøres oppmerksom på at enhver form for 

bruk av opplysningene mottatt ved feiloverføring/feilsending ikke er tillatt. Ved 

feiloverføring/feilsending vennligst kontakt avsender eller post@utdanningsforbundet.no, 

eller ring 24 14 20 00.  
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