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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske 

studier (PFIN), 4.desember 2019. 

 

Tilstede: Dag Wiese Schartum (programansvarlig DRI og FINF), Gisle Hannemyr (IFI), Jon 

Christian Fløysvik Nordrum (JF), Jan Erling Klaussen (ISV), Kristine Kvalsnes 

(studentrepresentant FINF), Nora Skjelstad (studentrepresentant DRI) og Karianne Stang 

(referent) 

Referat    

Sak 9/19 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.  

Sak 10/19 Orienteringssaker      

a) Undervisning og eksamen 

Høst 2019 har 67 kandidater tatt eksamen i emner som tilbys av Avdeling for 

forvaltningsinformatikk. Disse er fordelt på emnene DRI3010, FINF4011, FINF4012 og 

FINF4031. 

b) Masteroppgaver 

9 studenter leverte masteroppgave v19 i FINF5002 (30 sp, ny variant) og ytterligere 2 

kandidater leverte i FINF5001 (60 sp, gammel variant). 

c) Undervisning høst 2019 

Vår 2020 gjennomføres det undervisning i FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og 

rettsteknologi, FINF4022 Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken og FINF5002 

Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 sp). 

d) Forvaltnings-/rettsinformatisk profil for jusstudenter. 

Valgprofil «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for studenter på Master i 

rettsvitenskap (MiR) har nå vært aktiv siden høst 2018. Per 7.januar 2020 er det 22 aktive 

studenter på profilen, og 4 som har fullført Master i rettsvitenskap med profilen.  

 

 

https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
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e) Underveisevalueringer 

Studenter på emnene FINF1001, FINF4011 og FINF4012 ble forespurt om å svare på et 

evalueringsskjema i oktober 2019. Svarprosenten var noe lav, FINF1001 – 4 svar, FINF4011 – 4 

svar og FINF4012 – 5 svar. Det kom flere gode innspill, både i form av ris og ros. Se sammenstilling 

for hvert enkelt emne i vedlegg nr 1. 

En ting som kom frem er at studentene etterspør mer videoopptak av forelesninger. Flere 

forelesningsopptak H-19 ble uten lyd fordi deler av utstyret var satt ut av drift. Forelesningsopptak 

vil i stor grad skje av forelesninger holdt av UiOs lærere. Eksterne forelesere vil ikke alltid bli bedt 

om å godta opptak. 

f) Samarbeid med OsloMet om opptak av studenter fra bachelorstudiet i arkivvitenskap på 

masterstudiet i forvaltningsinformatikk  

I begynnelsen av november ble det tatt kontakt med OsloMet for å konkretisere samarbeidet og 

iverksette informasjonstiltak om master i forvaltningsinformatikk overfor studenter på 

arkivvitenskap. De lovet å drøfte saken og melde tilbake, men har så langt ikke respondert. Dag W 

Schartum følger opp, og medvirker til en så tidlig og god informasjon som mulig. 

Det ble stilt spørsmål om det bør være en representant fra OsloMet i PFIN. Dette ble ikke avklart i 

møtet, men vurderes videre.  

SERIøs Studentforening ønsker å ta kontakt med en relevant studentforening ved OsloMet for å 

knytte studentgruppene sammen.  

 

Sak 11/19 Struktur og innhold i masterprogrammet i forvaltningsinformatikk 

(diskusjonssak) 

Fra og med neste opptak til masterstudiet i forvaltningsinformatikk, vil de fleste søkere ikke ha 

bakgrunn i DRI-studiet og således ikke kjenne de forvaltningsinformatiske perspektivene som 

tidligere er formidlet gjennom fire DRI-emner (50 sp). Dette, samtidig som FINF-emnene også 

skal ha en innretning og innhold som passer for studenter på MiR, særlig studenter på valgprofilen 

Personvern, sikkerhet og digital forvaltning, gjør at vi ikke i særlig grad har rom til eksplisitt å 

formidle den forvaltningsinformatiske tilnærmingen. Det vil da kunne ta for lang tid å formidle det 

forvaltningsinformatiske perspektivet. Det er ønskelig å bedre denne situasjonen. Imidlertid må vi 

gå ut ifra at det ikke er anledning til å øke undervisningsutgiftene våre; dvs. disse rammene ligger 

fast. Løsninger kan derfor – trolig – bare finnes gjennom i) omdisponering av undervisningstid og 

ii) nye tilbud som reelt sett ikke utelukkende er undervisning, og som derfor ikke går inn i 

undervisningsregnskapet.Saken ble diskutert på møtet og Dag Schartum vil komme med et forslag 

som blir sendt som sirkulasjonssak vår 2020.  
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Sak 12/19 Endret innhold av FINF4012 Digital forvaltning: Regulering, 

utvikling og bruk av IKT 

 

Emneansvarlig, DWS, la frem begrunnelse for å endre noe på kunnskapskrav og faglig 

innhold av FINF4012, se saksfremlegget. 

 

PFIN diskuterte spørsmålet. Det ble blant annet stilt spørsmål om FINF4011 og FINF4012 

har tilstrekkelig forskjellig profil, og om en både bør ta sikte på å tydeliggjøre det juridiske 

innholdet i FINF4012 og det teknologisk innholdet i FINF4011. Det var også enighet om på 

sikt å vurdere hele FINF-programmet. DWS vil i første omgang fremme konkret forslag til 

endring av FINF4012 som sendes ut til PFIN som sirkulasjonssak vår 2020.  

 

Sak 13/19 Gjennomføring av DRI3001 Prosjektarbeid siste gang (vedtakssak) 

Våren 2020 er det ikke tilstrekkelig mange kvalifiserte studenter til å danne en gruppe. Så 

vidt vi har klart å finne ut av er det kun tre gjenværende studenter som har ønske om å ta 

dette avsluttende emnet på DRI. Emnet krever at det skjer et gruppearbeid. 

Kvalifikasjonskrav og individuelle forhold gjør det umulig å danne en gruppe våren 2020.  

Vedtak: 

DRI3001 arrangeres for siste gang, innenfor de føringer og rammer som er angitt i 

punktene 1 – 4 i saksfremlegget. 

 

Sak 14/19 Valgprofil «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for 

studenter på rettsstudiet 

Valgprofilen gjelder for master i rettsvitenskap (MiR) og består av emner fra programmene 

Master i forvaltningsinformatikk og LLM i Information and Communication Technology 

Law. Alle emner leveres av miljøet ved SERI/AFIN. Hvert emne teller 10 studiepoeng og 

studentene skal velge 40 studiepoeng. Av disse er to emner obligatoriske.  

 

Det fremmes forslag om to valgfrie emner i tillegg de dagens. 

• JUS5690 Robot regulation (forslag fra AFIN) og 
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• JUS5671 Legal Technology: Artificial Intelligence and Law  

Vedtak: 

Emnene JUS5690 og JUS5671 tas inn som valgfrie emner i valgprofilen Personvern, 

sikkerhet og digital forvaltning» for studenter på rettsstudiet. 

 

Sak 15/19  

Studentene på Master i forvaltningsinformatikk skal velge ett semi-obligatorisk emne første og 

annet semester. Det er PFIN som vedtar emnene. V-19 kunne disse emnene velges: 

• IN5430 – IT and Management        

• TEK5530 Målbar sikkerhet for tingenes internett (Tidligere UNIK4750 ) 

• JUS5650 – Cybersecurity Regulation 

• JUS5630 – Privacy and Data Protection 

• STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning 

 

Studentrepresentantene hadde i forkant av møtet sendt inn et forslag om ny sammensetning av 

semi-obligatoriske emner på FINF-programmet. De ønsket emnet JUS5671 Legal Technology: 

Artificial Intelligence i tillegg til de eksisterende semi-obligatoriske emnene.  

 

Vedtak: 

Emnene i saksfremlegget skal tilbys også for V-20, og JUS5671 legges til 

 

Sak 16/19 Mulighet for studenter fra masterprogrammet Organisasjon, ledelse og 

arbeid (OADM) til å ta emnene FINF4011 og FINF4012  

 

I møte den 22. juni 2018 gjorde PFIN vedtak om at inntil fire studenter på master i OADM skal 

kunne følge emnene FINF4021 og FINF4022 som enkeltemnestudenter. På hvert av emnene ble 

det satt en grense på samlet antall OADM-studenter på fire. Opptaket skjer manuelt, og studenter 

som har DRI-emner, JUROFF1201, JUR1630 Privacy and Data Protection eller andre jus-emner i 

utdanningen sin, gis forrang for øvrige søkere. 

 

Vedtak: 

Ordningen med adgang for studenter fra masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid til å ta 

emnene FINF4011 og FINF4012 blir videreført uten tidsbegrensning. 

 

Sak 17/19 Eventuelt 
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Studentrepresentantene hadde i forkant av møtet sendt inn forslag til ny sammensetning av semi-

obligatoriske emner for FINF programmet. Forslaget ble behandlet som del av sak 15/19 

 


