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Referat for Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) mandag 14. juni 

kl. 09.15 Møtet ble holdt via Zoom. 

Til stede: Dag W. Schartum (AFIN), Tone Bratteteig (IFI), Jens Patrick W. Jungblut (SV), Ingunn 

Ikdahl (vara JF), Nora Skjelstad (stud.repr AFIN), Linn Høgåsen (stud.repr AFIN) og Karianne Stang 

(sekretær).  

Fravær: Jon Christian Fløysvik Nordrum (JF) 

 

SAK 2/21 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat fra møte mandag 7.desember 2020 og sirkulasjonssak/zoom møte 10.mai 2021. Dag 

W. Schartum ba om at punkt a) og b) i sak 1 i referatet fra 10.mai viser endringene og diskusjonen rundt 

vedtakene. Dette følges opp av PFINs sekretær.  

SAK 3/21 Orienteringssaker: 

a) Undervisning og eksamen, V2021 

Vår 2021 har det vært arrangert undervisning og eksamen i følgende emner: 

FINF 4021  Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi: 

Emnet har hatt 6 studenter fra FINF-programmet, hvorav 2 er gjentak, og 5 fra andre program. I tillegg har 

1 VETT-student deltatt i undervisningen. 

Deltakelsen fra studenter på FINF- og MiR representerer en markert nedgang fra tidligere, for begge 

studentgrupper. For FINF-studenter skyldes det uvanlig lite opptak H20 pga. overgangen fra DRI-

programmet. For MiR-studenter antar vi at nedgangen er knyttet til Corona-situasjonen. 

Undervisningen har bestått av i alt 21 forelesningsopptak og 10 direkte Zoom-møter med studentene.  

11 var oppmeldt til eksamen den 4.mai og alle møtte. 2 kandidater fikk A, 4 kandidater fikk B, 3 kandidater 

fikk C, 1 kandidat fikk D og 1 kandidat fikk F (stryk).  

FINF4022 Forvaltningsinformatisk metode:  

Emnet har hatt 5 studenter fra FINF-programmet, ingen fra øvrige program.  Emnet har kun hatt digital 

undervisning.  

5 var oppmeldt til eksamen og 4 leverte innen fristen 19.mai (mappeinnlevering).  Sensur er ikke klar før 

11.juni.  
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FINF5002 Masteroppgave i forvaltningsinformatikk: 

Emnet har hatt 3 undervisningstimer med digital fellesveiledning og deretter individuell veiledning. Det er 

kandidatnummerert 21 kandidater per 1. juni 2021. Per 11.juni har 3 kandidater leverte til ordinær frist 

1.juni, 1 kandidat leverte 7.juni og øvrige kandidater har søkt om og fått utsatt frist mellom 15. juni og 16. 

august.  

 

c) Undervisning H21 

Til høsten gjennomføres det undervisning i FINF1001 Digital forvaltning på bachelornivå, FINF4010 

Tverrfaglige perspektiver på digital forvaltning (nytt emne), FINF4011 Teknologi, forvaltningspolitikk og 

styring, FINF4012 Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning og FINF4031 Individuell 

semesteroppgave på masternivå. AFIN har meldt til Fakultetet av vi inntil videre holder på ordinær 

eksamensordning for høst 2021. Samtidig er vi klar over at smittesituasjonen i samfunnet kan kreve at 

dette blir gjort om til hjemmeeksamen.  

 

d) Forvaltnings-/rettsinformatisk valgprofil for jusstudenter 

Valgprofil «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for studenter på rettsstudiet, ble arrangert for 

første gang fra og med H-18. Dette semesteret var det per 2. juni 16 studenter fra Master i rettsvitenskap 

(MiR) som er registrert med profilen. 

Det er anbefalt at studenter som planlegger å ta profilen velger FINF1001 Digital forvaltning som valgfag på 

bachelordelen av studiet. 

 

e) Underveisevalueringer 

Det ble ikke gjennomført under veis evalueringer for V21. Årsaken er at det har vært en misforståelse 

mellom fakultetsadministrasjonen og studiekonsulent ved AFIN angående hvem som skulle gjennomføre 

dette.  

 

f) Rekruttering 

Etter en gjennomgang av søknadene til masterprogrammet i forvaltningsinformatikk viser at rekruttering, 

spesielt fra Arkivvitenskap ved OsloMet har vært vellykket. Det er 7 søkere fra nevnte program, 5 søkere fra 

IFI med fordypning i FINF og 1 søker fra OADM med fordypning i FINF. Totalt er det 31 søkere, hvorav 16 

per 2.juni ser ut til å ha den nødvendige tverrfaglige utdanningen. Dette tallet kan endres da frist for å laste 

opp dokumentasjon er 1.juli.  
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g) Oppfølging og veiledning vedrørende masteroppgave ved AFIN  

Studentene har opplevd at det er mye informasjon knyttet til det å skrive/organisere masteroppgave. Dette 
gjelder blant annet muligheter for valg av eksterne veiledere, tidsfrister og masteroppgavens forhold til 
semesteroppgaven. AFIN vil følge dette opp ved å tydeliggjøre at all slik informasjon blir gitt på første 
forelesning på FINF4031. Det vil dessuten bli utarbeidet skriftlig informasjon som både vil bli gjort 
tilgjengelig fra emnesidene på FINF4031 og FINF5002. 
 
Studentrepresentantene ønsker et møte på våren slik at studenter som skal ta FINF4031 kan starte 
forberedelsesprosessen over sommeren. Dag Schartum vil opprette et Zoom møte for studenter som skal 
ta FINF4031 H21.  

 
 

 

SAK 8/21 Bruk av ekstra midler til studentassistenter 

AFIN er tildelt kr 161.700 i ekstra tilskudd til avlønning av studentassistenter for høsten 2021. Midlene skal 

gå til undervisningsrettede tiltak og kan ikke overføres til andre semestre. Saken ble nevnt på PFIN-møtet 

10. mai, der det var enighet om å diskutere bruk av disse midlene på vårens ordinære møte. 

AFIN foreslår at midlene blir fordelt på alle høstens emner, med mest midler på tiltak knyttet til FINF4011 

(informatiske spørsmål) og FINF4012 (juridiske spørsmål). Denne delen av midlene bør gå til opplæring for å 

bidra til at alle nye masterstudenter får hjelp til å kompensere for eventuelle mangler og usikkerhet knyttet 

informatiske og juridiske grunnkunnskaper. Opplegg for disse og de tre andre emne (FINF1001, FINF4010 

og FINF4031), utarbeides i samarbeid med interesserte studenter. I den grad det er adgang til det, vil noe 

av midlene brukt til faglig-sosiale aktiviteter med god læringseffekt. Alle studenter på de nevnte emnene 

likebehandles, dvs. også MiR-studenter skal kunne nyte godt av tilbudene. 

PFIN drøftet mulige alternativer for bruk av disse midlene. Det ble nevnt ansettelse av seminarledere, 

mulighet for å avholde et skriveverksted for å jobbe med klarspråk og verksted for taleteknikk og muntlig 

fremføring. Alle forslag tas med videre og AFIN vil arbeide mot å få på plass studentstillinger for høst 2021.  

 

SAK 9/21 Eventuelt   

JUS5502 Lovgivningslære er foreslått som et nytt semi-obligatorisk emne. Emnet har tidligere gått på 

høstsemesteret men er nå flyttet til vårsemesteret, så dette vil bli tatt opp som en vedtakssak i ordinært 

PFIN møte desember 2021.  

Studentrepresentantene etterlyste en diskusjon om ett nytt semi-obligatorisk emne på høstsemesteret som 

erstatning for KRIM4957 som ikke har gått de siste årene. Det ser heller ikke ut til at KRIM4957 vil gå med 

det første. Dette følges opp av AFIN.  
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