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Referat 

Sak 8/17: Godkjenning av innkalling og referat 

Møtet startet med en presentasjon av deltakerne, hvor Dag også introduserte AFIN sin rolle i 

forhold til DRI bachelor og forvaltningsinformatikkmasteren.   

Referatet fra forrige møte ble godkjent.  

Sak 9/7: Orientering-/diskusjonssaker 

a) Undervisning og eksamen, H 2017 

Det har høsten 2017 blitt gjennomført rundt 100 eksamener på emner som Avdeling for 

forvaltningsinformatikk tilbyr, noe som gir et høyt aktivitetsnivå. Ved eksamen i FINF1001 var 

det bare en tredjedel så mange deltakere som tidligere år på forløperen DRI1001. Årsaken er 

nedleggelsen av DRI. 

b) Masteroppgaver 

I 2017  er det 8 studenter på FINF som leverte masteroppgave og avlagt endelig eksamen.   

c)Undervisning V 2018 

Schartum, Jansen og Tranvik har utgitt boken «Digital forvaltning – en innføring». Boken er 



pensum på FINF1001, og legger til rette for omlegging av undervisningsopplegget. Slik 

omlegging vil skje H-18. 

Vår 2018 vil det være 5 grupper som skal skrive bacheloroppgave ved senter for 

rettsinformatikk (heretter SERI). Gruppene skal skrive oppgave for et offentlig forvaltningsorgan.  

V-18 vil emnene FINF4021 og FINF4022 bli arrangert for første gang. Til FINF4021 vil Dag 

ferdigstille en ny pensumbok (Digitalisering av offentlig forvaltning – Fra lovtekst til 

programkode), Fagbokforlaget, 2018. Boken blir ikke foreligge i tide, men studentene vil få 

utdelt foreløpig kopi.  

Sak 10/17: Forvaltnings-/rettsinformatisk valgprofil for jusstudenter (diskusjonssak) 

Det er etablert en valgprofil på 40 studiepoeng for jusstudenter, innen retts- og 

forvaltningsinformatiske emner. Til sammen 7 emner inngår i profilen, hvorav to er 

obligatoriske. Profilen vil bli formelt igangsatt H-18, men det er åpnet opp for å følge emner V-

18.   

AFIN skal være opptatt av å rekruttere studenter som ønsker å være en integrert del av 

fagmiljøet, og dermed fungere fint sammen med de allerede eksisterende DRI og FINF 

studentene. Tidligere har jusstudenter vært en viktig del av miljøet, noe som er ønskelig skal 

skje igjen.  

Ingunn påpeker at det er fritt frem for markedsføring opp mot jusstudenter.  

Sak 11/17: Utlysning av stilling som professor II i forvaltningsinformatikk (diskusjonssak) 

Samtidig som DRI-studiet ble lagt ned så gikk Arild Jansen av med pensjon. Dag har vært i dialog 

med fakultetet om en professor II stilling. Denne prosessen har kommet så langt at SERI har fått 

lov å utlyse denne stillingen. Stillingen er en 20% åremålsstilling med varighet på 5 år. 

Ett siktemål med stillingen er å styrke bemanningen til undervisning på DRI- og FINF. Et annet 

siktemål er at personen i stillingen skal ha funksjon for hele miljøet ved SERI/AFIN. Personen 



skal bl.a. hjelpe jurister ved JF å forstå informasjonsteknologi. Kandidaten må kunne sette seg 

inn i digital forvaltning, og samtidig ha bred teknologisk oversikt. 

Det ble påpekt at stillingen vil kunne bli mer attraktiv dersom andel forskning var høyere enn 

20%. Det var enighet om at stillingen burde bli lyst ut med minstekrav om 

førsteamanuensiskompentanse. Det er ønskelig at personen er relativt ung. Det var enighet om 

å lyse stillingen ut innen informatikk, ikke også informasjonsvitenskap. Det var også enighet om 

å kreve at personen i stillingen må beherske et nordisk språk. Årsaken er behovet for å kunne 

sette seg inn i norsk forvaltning og norske rettsforhold. PFIN mente videre det ikke er grunn til å 

å stille krav til pedagogisk basiskompetanse, men at det burde åpnes for prøveforelesning som 

del av ansettelsesprosessen. Det var også enighet om å  

Sak 12/17: Semi-obligatoriske emner, V-18 (vedtakssak)  

Som semi- obligatoriske emner er det to informatiske og to juridiske emner som er sentrale. De 

informatiske emnene er INF5890 (IT og ledelse) og UNIK4750 (Målbar sikkerhet for tingenes 

tilstand). De juridiske emnene er JUS5650 (Cybersecurity regulation) og JUS5630 (Privacy and 

data protection). I tillegg ble det vedtatt å ta inn STV4423b (Komparativ lokal politikk og 

forvaltning). Døren holdes åpne for ytterligere ett samfunnsvitenskapelig emne. 

Det ble gjort vedtak om følgende semi-obligatoriske emner for V-18: 

-INF5890 IT og ledelse 
 
-UNIK4750 Målbar sikkerhet for tingenes tilstand  
 
-JUS5650 Cybersecurity regulation 
 
-JUS5630 Privacy and data protection 
 
-STV4423b Komparativ lokal politikk og forvaltning  

 

Sak 13/17: Strategi for rekruttering av studenter til master i forvaltningsinformatikk 

(diskusjonssak) 



I dag skjer rekruttering til FINF primært fra DRI-studiet. Fra ca 2020 vil denne rekrutteringen 

stoppe opp, og FINF må rekruttere fra andre fag. Fagene må ha tilstrekkelig tverrfaglig 

innretning, dvs. dekke jus, informatikk og samfunnsfag. Særlig aktuelt er det å rekruttere fra 

programmene Offentlig administrasjon og ledelse (SV) og Design, bruk og interaksjon (MN) ved 

UIO. Videre har to arkivfag ved henholdsvis NTNU og HIOA tilstrekkelig og relevant tverrfaglig 

innretning. Det eksisterer ikke noe masterprogram for disse studiene.  

Det var enighet om at Dag utarbeider et rekrutteringsopplegg som omfatter de nevnte studier. 

Samtidig holdes muligheten åpen for at ytterligere studier kan være aktuelle som grunnlag for 

rekruttering til FINF. Vedrørende dette så kom Jan Arild med et innspill om at HIOA også har et 

utdanningsløp innen administrasjon og ledelse.  

Sak 14/17: Eventuelt 

Det var ingen saker under denne posten. 

 


