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Referat 

 
SAK 5/16: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat fra forrige møte i PFIN ble godkjent uten innvendinger. Ingen saker ble 
meldt til eventuelt. 
 

SAK 6/16: Orienteringssaker og-diskusjonssaker  

 
Dag og Siri orienterte om høstens undervisning og eksamener, samt planlagt undervisning  
vår 17. 

 
SAK 7/16: Generelt om situasjonen for DRI- og FINF-programmene og tidsplan for 

endringene 

Dag orienterte om fakultetsstyremøte 17. oktober der DRI-programmet ble vedtatt lagt ned, 
og tiden fremover. I hovedtrekk; DRI1001 forsetter for studenter på andre program og 
enkeltemnestudenter. FINF fortsetter i ny, revidert utgave, med oppstart H17. Dag har tatt 
opp med fakultetet at det er ønskelig å få utvidet antall plasser på FINF noe i overgangsfasen 
når DRI legges ned, men dette er ikke avklart. 
 
PFIN pekte på at HiOAs Senter for digitalisering som en mulig samarbeidspartner både med 
tanke forskning og rekruttering til FINF.  
 
SAK 8/16: Forslag til restrukturering og fornyelse av master i forvaltningsinformatikk 
Dag informerte om ny programstruktur og nye emner. PFIN diskuterte forslagene og kom 
med endringsforslag. Blant annet ble det foreslått å endre tittel og kode på noen emner. Flere 
av medlemmene kunne bidra med erfaringsutveksling fra egne institutt, som var nyttige å ta 
med seg. Eksamensformen for FINF4002B ble blant annet diskutert. Det ble også diskutert 
hvorvidt det bør lages problemstillinger studentene kan velge når de skal skrive oppgave. 
Det ble pekt på at det kan være fordelaktig med tanke på den korte tiden studenten har på å 
skrive masteroppgaven, men på den andre siden ble det påpekt at en av universitets 
oppgave er å gjøre studentene i stand til å formulere relevante problemstillinger. PFIN 
påpekte som en generell kommentar at noen av ferdighetsmålene fremstår som ambisiøse til 
å være 10 emner på kun 10 sp. 
 
Forslaget vedtatt med mindre endringer som beskrevet ovenfor. 
 
SAK 9/16: Overgangsordninger 
Dag gjennomgikk forslag til overgangsordning. Forslaget ble vedtatt. 
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SAK 10/16: Ad. rekruttering og opptakskrav til FINF-studiet 

Dag orienterte om sine tanker rundt mulig, ny rekrutering til FINF. Blant annet undersøkes 
det hvorvidt man kan rekruttere fra aktuelle programmer ved NTNU, HiOA og UiA. Som 
ledd i rekrutteringen er det ønskelig å øke kommunikasjonen med studenter på andre 
program som har valgt forvaltningsinformatisk  40-gruppe slik at disse kan bli en del av 
studentmiljøet hos oss så tidlig som mulig.  
 
SAK 11/16: Tilgang til informatikkompetanse knyttet til DRI og FINF 

Dag orienterte om at det er sendt inn en anmodning om II-stilling som kan bistå i den delen 
av undervisning/veiledning som krever informatikk-kompetanse. Saken er uavklart, da den 
på tidspunktet for møtet ennå ikke var behandlet av dekanatet. 
 
SAK 12/16: Valgprofil i forvaltnings- og rettsinformatikk for jusstudenter 

Dag orienterte om forslag til valgprofil. Forslaget om at DRI1001 tilbys jusstudenter fra h17, 
mens de aktuelle emnene på masternivå tilbys fra h18, ble vedtatt. 
 
SAK 13/16: Gjenoppnevning/oppnevning av medlemmer i PFIN 

De fakultetsrepresentantene som var tilstede sa seg villige til å forlenge vervene sine fram til 
sommeren.  


