
Universitetet i Oslo  
Juridisk Fakultet/Institutt for privatrett/Avdeling for forvaltningsinformatikk 

 

 

 

Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske 

studier (PFIN), 22. juni 2018 

 

Tilstede: Dag Wiese Schartum (programansvarlig DRI og FINF), Tone Bratteteig (IFI), Jon 

Christian Fløysvik Nordrum (JF), Bendik B. Johansson (studentrepresentant FINF), Nora 

Skjelstad (studentrepresentant DRI) og Karianne Stang (referent).  

Forfall: Jan Erling Klaussen (ISV) 

 

Referat    

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og referat 

Møtet startet med en presentasjon av deltakerne og deres roller i Programrådet for 

forvaltningsinformatiske studier (PFIN).  

Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.  

Sak 2/18 Orienteringssaker      

a) Undervisning og eksamen 

Vår 2018 har 57 kandidater tatt eksamen i emner som tilbys av Avdeling for 

forvaltningsinformatikk.  Disse er fordelt på emnene DRI3001, FINF4021 og FINF4022. 

b) Masteroppgaver 

1 student har tatt mastergrad i forvaltningsinformatikk vår 2018, ytterligere 3 studenter vil 

avlegge eksamen innen utgangen av juni 2018, og 3 studenter er forventet å ta eksamen 

tidlig høst 2018. Ytterligger avsluttende eksamener i 2018 er mulig, men foreløpig usikre. 

c) Undervisning høst 2018 

Høst 2018 gjennomføres det undervisning i FINF1001 Digital forvaltning, DRI2020 

Rettskilder og informasjonssøkning, DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og 

demokrati, FINF4011 Teknologi, forvaltningspolitikk og styring, FINF4012 Digital 

forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT og FINF4031 Individuell 

semesteroppgave. Fordi profilen «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning « (se mer 

under punkt d) for studenter på Master i rettsvitenskap (MiR) starter opp høst 2018 er det 

forventet et høyere antall studenter på FINF emnene fremover enn tidligere hvor de kun ble 
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tatt av studenter ved AFIN. Det er derfor mulig at det må hentes inn eksterne lærere i 

forbindelse med gjennomgang av de obligatoriske oppgavene på emnene.  

d) Forvaltnings-/rettsinformatisk profil for jusstudenter. 

Valgprofil «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for studenter ved MiR arrangeres 

første gang høst 2018. Per 14.juni 2018 har 6 studenter fra MiR meldt seg til programmet, 

så det ser lovende ut, men kan som nevnt i punkt c) bli en utfordring med tanke på 

undervisning.  

e) Stilling som professor/f.amanuensis II i forvaltningsinformatikk 

Stillingen er utlyst og det er kommet inn to søknader. Søknadene blir bedømt av en komite 

bestående av professor Tone Bratteteig (IfI), professor Simone Fisher-Hübner (Karlstad 

Universitet), og professor Dag Wiese Schartum (SERI) som administrerer bedømmelsen. 

Innstilling vil etter planen foreligge innen 1. juli 2018. 

f) Opptaksramme for master i forvaltningsinformatikk, Høst 2018 

AFIN har fått klarsignal fra Fakultetet til at PFIN kan overbooke ved årets opptak til master 

i forvaltningsinformatikk, inntil en samlet ramme på om lag 17 studenter.  

 

Sak 3/18 Samarbeid med OsloMet om opptak av studenter fra bachelorstudiet 

i arkivfag på masterstudiet i forvaltningsinformatikk (vedtakssak). 

Fra og med 2019 vil DRI-studiet være faset ut og antallet søkere fra denne gruppen til FINF, blir 

vesentlig redusert. Dersom søknaden til FINF skal bli tilfredsstillende, er det derfor nødvendig å 

bedre rekrutteringen, også fra studier utenfor UiO. Dette er bakgrunnen for at Schartum har vært i 

kontakt med programansvarlig for bachelorstudiet i arkivfag ved OsloMet og invitert til diskusjon 

om samarbeid med tanke på å klarlegge krav til denne studentgruppen for opptak på masterstudiet 

i forvaltningsinformatikk. OsloMet har gitt positiv respons på initiativet. 

Vedtak: 

Programansvarlig for FINF (Schartum) gis i oppdrag å utarbeide forslag til opptakskrav til 

masterstudiet i forvaltningsinformatikk for studenter fra bachelorstudiet i arkivfag ved OsloMet. 

Forslaget skal bygge på lignende krav til tverrfaglighet som i dag gjelder for studenter med DRI, 

OADM og bachelor i Design, bruk og interaksjon ved IFI. Forslaget behandles av PFIN på møtet 

høsten 2018 (trolig i desember). 

 

https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
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Sak 4/18 40-gruppe for studenter fra Informatikk: design, bruk interaksjon 

(IFI) (vedtakssak) 

Til nå har denne 40-gruppen bestått av: 

 DRI1001 Digital forvaltning (Ny kode er FINF1001 Digital forvaltning) 

 DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning 

 RINF1200 Opphavsrett og beslektede rettigheter 

 RINF1100 Ytringsfrihet, medie- og nettregulering 

 Alternativt har studentene også kunnet velge DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og 

demokrati 

DRI1010 og 3010 er eller vil bli lagt ned, og det er derfor behov for endringer i 40-gruppen.  

Følgende emner foreslås i ny 40-gruppe: 

 FINF1001 Digital forvaltning (høst) 

 JUR1630 Privacy and Data Protection (vår) 

 STV1400 Offentlig politikk og administrasjon (høst) 

 JUROFF1201 Introduksjon i forvaltningsrett (høst) 

 

Vedtak: 

PFIN gir sin tilslutning til ovenfor nevnte forslag til 40-gruppe for studenter ved 

bachelorprogrammet i Informatikk: design, bruk, interaksjon (IFI).  Det ble foreslått å også ha 

«anbefalte emner» for studenter fra designprogrammet, da studentene har mange valgfrie emner. 

Bratteteig og Schartum fikk mandat til å foreslå slike emner. 
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Sak 5/18 Semi-obligatoriske emner høst 2018 (vedtakssak) 

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

annet semester. Det er PFIN som vedtar hvilke emner som skal tilbys.  

H-17 kunne disse emnene velges: STV4020C - Intervju - og surveyundersøkelser, INF5520 - 

Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter, UNIK4270 

- Sikkerhet i operativsystemer og programvare, INF5210 - Informasjonsinfrastruktur, og INF5011 - 

Technology and Society Ethics.  

INF5210 er fra høsten 2018 erstattet med IN5210 (5 stp overlapp), og UNIK4270 er erstattet av 

TEK5510 (10 stp overlapp). 

Det foreslås at alle ovenfor nevnte emner (inkludert endringene) tilbys for H-18. 

I tillegg tilbys følgende emner H-18: 

OLA4000 – Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet 

OLA4060 – Prosessforståelser og anvendte perspektiver 

 

Vedtak: 

 

De ovenfor nevnte 7 emner skal tilbys som semi-obligatoriske emner for H-18. 

Studenter kan søke om å få godkjent andre relevante emner som har klar forvaltningsinformatisk 

relevans.  

 

Sak 6/18 Mulighet for studenter fra masterprogrammet Organisasjon, ledelse 

og arbeid (OADM) til å ta emnene FINF4011 og FINF4012 

Det er ytret ønske om at studenter på master i OADM skal kunne følge emnene FINF4021 og 

FINF4022 som enkeltemnestudenter. Slik adgang vil kunne redusere antall studenter ved OADM 

som søker opptak som ordinær student på master i forvaltningsinformatikk, men vil også – på sikt 

– kunne skape mer interesse for forvaltningsinformatikken og dermed styrke søknaden til 

forvaltningsinformatikk master. PFIN bør derfor stille seg positivt til et slikt ønske. Samtidig ser 

antallet studenter til å (minst) doble seg på de aktuelle emnene. Dette skyldes økt overbooking ved 

opptak på master i forbindelse med avviklingen av DRI, jf. SAK 2/18 bokstav f (ovenfor). I år er det 

derfor behov for å sikre seg mot at antallet studenter fra OADM blir stort. På denne bakgrunn bør 

det gjelde en opptaksramme på 4 OADM-studenter for 2018. Innen opptaksrammen bør en sørge 

for at studentene har et minimum av relevante kunnskaper for vellykket studium av emnene. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4020C/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5520/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5520/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/its/UNIK4270/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/its/UNIK4270/
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5210/
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5011/
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5011/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/OLA4000/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/OLA4060/#learning-outcomes
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Vedtak: 

For 2018 gis studenter på masterstudiet i OADM adgang til opptak på FINF4011 og FINF 4012. Det 

settes en grense på et samlet antall OADM-studenter på fire. Opptaket skjer manuelt, og studenter 

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

utdanningen sin, gis forrang for øvrige søkere. 

Sak 7/18 Eventuelt 

Det var ingen saker under denne posten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


