
 
 Forslag til emner for masteroppgaver innen retts- og 
forvaltningsinformatikk   
Her gis oversikt over emner for masteroppgaver innen forvaltningsinformatikk og jus (rettsinformatikk) 
som ansatte ved SERI/AFIN har foreslått.  
Mange av emnene er beskrevet generelt, og det må derfor ofte formuleres klarere 
forskningsspørsmål/problemstillinger før du kan skrive masteroppgave.   
Forslagene innebærer ikke et forhåndstilsagn om veiledning, og inngåelse av veiledningsavtale må skje på 
vanlig måte. Personer som er nevnt i parentes til hvert emneområde har forskningsansvar ved SERI for 
vedkommende område, og kan kontaktes for nærmere informasjon.  
  
Personvern og informasjonssikkerhet (Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave)   
Master i forvaltningsinformatikk   
  
1. Risikovurdering etter personopplysningsforskriften kap. 2  
2. Internkontroll i praksis: rutiner og dokumentasjon (f.eks. med NAV eller SKD som eksempel)   
3. Behandlingsansvar, organisering og styring av AltInn   
4. Behandlingsansvar, organisering og styring av Min Side   
5. Biometriske adgangskontrollsystemer  
6. Adgangskontrollsystem i etat X: regler, begrunnelser, praksis og erfaringer  
7. Innsyn etter personopplysningsloven – rettslige krav, teknologisk tilrettelegging og praksis  
8. Dokumentasjon av informasjonssystemer etter pol § 13 annet ledd: krav, verktøy og praksis  
9. Utlevering og videre bruk av opplysninger fra Folkeregisteret  
10. Folketelling og personvern  
11. Atferdsregistrering i kjøretøy  
12. Steknings-ATK (fartskontroll basert på gjennomsnittshastighet)  
 
 
Master i rettsvitenskap (de fleste oppgaver kan både legges opp med et omfang på 30 og 60 sp)  
13. Avtaler om cloud computing og forholdet til personopplysningsloven 
14. Internkontroll: Rettslig analyse av pol § 14   
15. Personvernnemndas avgjørelser vedrørende krav til rettslig grunnlag etter pol § 8  
16. Om forholdet mellom fvl § 17 første ledd og pol § 11 første ledd bokstavene d og e  
17. Om forholdet mellom personopplysningsloven og arkivloven  
18. Om forholdet mellom personvern og offentlighet etter offentleglova med forskrifter 
 
 
Følgende emner bør ha (bi-)veiledning fra lærere innen arbeidsrett:  
19. Arbeidsgivers rett til å be om helseopplysninger ved ansettelse  
20. Vilkår for lovlig fjernsynsovervåkning rettet mot arbeidstakere  
21. Arbeidsavtalen som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger om arbeidstaker  
22. Behandlingsansvar med ”cloud computing”.  
 
 
eForvaltning (Dag Wiese Schartum, Arild Jansen)   
  
Master i forvaltningsinformatikk   
23. Elektronisk valg – analyse av pilotprosjektet i 2011 med vekt på pro et contra argumenter  
 



 
24. Dokumentasjon av rettslig innhold i et rettslig beslutningssystem (f. eks. Lånekassen, Samordna 
opptak, Statens pensjonskasse, NAV mv)   
25. Kvalitetssikring av en offentlig database eller et register   
26. Datakvalitet i KOSTRA (Kommune-stat Rapportering)   
27. Kvalitet og kvalitetssikring av innholdet på kommunale nettsider.   
28. Sammenligning av kommunale nettsider: organisatorisk forankring og tjenestekvalitet  
29. Fellesløsninger i offentlig sektor (statlig eller kommunal): forvaltningsmessige og rettslige aspekter.    
30. Saksbehandlersystemer i forvaltningen: hyllevare eller skreddersøm?  
31. Brukermedvirkning som del av systemutvikling av offentlig IKT-system; analyse av et case (stat eller 
kommune)   
32. Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier, hvor, hvordan og av hvem?   
33. Sosiale medier [Facebook, Second life, Twitter mv] - forskyvning av beslutningsarenaer?  
34. IKT-bruk blant stortingsrepresentantene; kontorstøtteverktøy eller samhandlingsteknologi   
35. Styring av systemutviklingsarbeider med betydning for myndighetsutøvelse, som er gjenstand for 
outsourcing.   
36. Gir eforvaltningsprosjekter de ønskede effekter? Analyse av nytten av IKT-prosjekter i forhold til 
forventninger.  
37. Offentlig IKT-politikk i Norden; fellestrekk og forskjeller   
38. Utvikling av rettslige beslutningssystemer – fagavdelingens rolle  
39. Datalagringsdirektivet: Argumentasjon, systemkrav og behov for å endre direktivet.   
40. Økt tilgjengelig og gjenbruk av offentlige data i Norge, jf f eks Danmark 
http://digitaliser.dk/news/436339 (eller i USA)  
41. Bidrar Prosjektveiseren (www.Prosjekteiviseren.no) til bedre forvaltningsprosjekter?  
42. Har Prosjektveiviseren bidratt til nye styringsmodeller for IKT-prosjekter?   
43. Hvordan kan sosiale medier /Web 2.0 funksjonalitet bidra til praksisfelleskap, gjennom å utvikle en 
delingskultur i forvaltningen (statlig eller kommunal)?   
 
  
Master i rettsvitenskap   
44. Om forholdet mellom fvl § 17 første ledd om saksutredning og pol § 11 første ledd, bokstavene d og e 
om opplysningskvalitet. (30 sp)   
45. Om forholdet mellom "noen personlige forhold" (fvl § 13), "personopplysning" og sensitive 
personopplysninger" etter pol § 2 nr 1 og 7. (30 sp)   
46. Om forholdet mellom innsynsrett etter personopplysningsloven og andre lover, jf pol § 6 første ledd. 
(30 sp)   
47. Gjenbruksdirektivet - ny offentlighetslov  
48. Databaseinnsyn, offentleglova § 9  
49. Tilgjengeliggjøring av journaler på Internett (Offentlegforskrifta § 6)  
50. Tilgjengeliggjøring av dokument på Internett (Offentlegforskrifta § 7)  
 
 
Rettsteknologi (Jon Bing, Arild Jansen)   
Master i forvaltningsinformatikk   
51. Bruk av IKT hos Lovavdelingen   
52. Bruk av IKT hos Sivilombudsmannen   
53. Etterkontroll og evaluering av lover 
 
 
Master i rettsvitenskap   
54. Utredningsinstruksens krav til utredning av økonomiske administrative konsekvenser av lover 

http://digitaliser.dk/news/436339�
http://www.prosjekteiviseren.no/�


55. Om lovers fragmentariske karakter  
56. Prinsippet om publicatio legis og virkningen av forsømt kunngjøring av forskrifter (jf fvl § 39) 
57. Formkrav til og kunngjøring av forskrifter (jf fvl §38) 
58. Lovsamlingens historie (60 sp) 
 
 



  
Internet Governance (Lee Bygrave, Jon Bing)   
  
Master i rettsvitenskap   
54. ICANN -- avtaler om domene   
55. Kontraktsforhold mellom partene i ICANN -- f eks .no - registar eller registrar – domenehold  
56. Domeneklagenemndas praksis (muligens sammenholdt med praksis etter UDRP)  
57. Åndsverkloven § 53d (forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon)   
58. Eksklusjonsvilkår ift. medlemskap i nettsamfunn   
59. Søkemotorer -- utnyttelse av dominerende stilling i forbindelse med undertrykke selskaper fra listen   
60. Rettslige aspekter ved artefakter i elektroniske spill   
61. Cybersquatting   
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