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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) 

mandag 7.desember kl 13.00 
 

SAK 10/20 Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent 
 

SAK 11/20 Orienteringssaker: 
a) Undervisning og eksamen, H 2020 

 
Bacheloremne: 
 
FINF1001 Digital forvaltning: Emnet har hatt heldigital eksamen med innspilte 
forelesninger på Zoom og to åpne Zoom-møter for spørsmål og diskusjon knyttet til 
pensum og undervisning. Emnet er anbefalt for studenter som planlegger å ta 
valgfagsprofilen «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning». Emnet inngår dessuten i 
den forvaltningsinformatiske fordypningen på bachelor i informatikk og i bachelor i 
offentlig administrasjon og ledelse. Studentene fordelte seg slik etter fakultetsbakgrunn:  
 

 Matnat – IFI: 10 studenter, alle med fordypning i forvaltningsinformatikk 

 Matnat – andre BA grader: 3 studenter 

 SV – OADM: 5 studenter, alle med fordypning i forvaltningsinformatikk 

 SV – annet: 1 student 

 JF – 2 studenter, 1 på MiR og 1 på KRIM 

 HF – klarspråk: 1 student 

 Praktisk – pedagogisk utdanning: 1 student 
 

23 kandidater var oppmeldt til eksamen 10.november, 21 møtte og 2 har gyldig fravær og 
er meldt til utsatt eksamen. 
 
DRI3001 Prosjektoppgave  
Historiens tre siste studenter som tar avsluttende bacheloroppgave (DRI3001) skriver om 
rutine for søknad om sykehjemsplass i Oslo kommune. Gruppen leverer 1. februar 2021. 
 
Masteremner: 
 
FINF 4011 Teknologi, forvaltningspolitikk og styring: Emnet har kun hatt studenter fra 
FINF-programmet. I tillegg har 2 VETT-studenter deltatt i undervisningen. Emnet har i stor 
grad hatt tilstedeundervisning med opptak. 
4 var oppmeldt til eksamen den 17. november og alle møtte.  
 
FINF4012 Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT:  
Emnet har i stor grad hatt tilstedeundervisning med opptak i form av forelesninger og 
seminarer. Emnet har hatt studenter fra FINF-programmet og 11 studenter fra MiR. I 
tillegg har 2 VETT-studenter fulgt undervisningen. 
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17 studenter var oppmeldt til eksamen den 19. november, 15 møtte, 1 hadde gyldig 
fravær og 1 møtte ikke.  
 
FINF4031 Individuell semesteroppgave: Emnet har hatt fem dobbelttimer 
tilstedeundervisning, noen med opptak. 
18 studenter var oppmeldt; muntlige presentasjoner ble gjennomført på Zoom den 
18.november og 23.november (jf. sirkulasjonssak i PFIN). Endelig frist for innlevering er 4. 
desember og 9. desember. Alle møtt til muntlig presentasjon.  
 

 
b) Masteroppgaver 

 
7 kandidater leverte masteroppgave innen normert tid vår 2020, 3 leverte til utsatt frist i 
august og 1 kandidat har levert senere H20. Totalt antall innleverte masteroppgaver er da 
11. Totalt fullførte 15 kandidater FINF4031 Individuell semesteroppgave H19 og startet så 
på FINF5002 Masteroppgave i forvaltningsinformatikk V20.  
 

c) Undervisning H-20 
 

Til våren gjennomføres det undervisning i FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og 
rettsteknologi, FINF4022 Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken og FINF5002 
Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 sp). AFIN har meldt til Fakultetet av vi inntil 
videre holder på ordinær eksamensordning. Samtidig er vi oppmerksomme på at eksamen 
på FINF4021 vil kunne bli hjemmeeksamen dersom smittesituasjonen tilsier det. 
 
 

d) Forvaltnings-/rettsinformatisk valgprofil for jusstudenter 
Valgprofilen «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for studenter på rettsstudiet, 
ble arrangert for første gang fra og med H-18. Dette semesteret er det 13 studenter fra 
Master i rettsvitenskap (MiR) som har valgt profilen.   
Det er anbefalt at studenter som planlegger å ta profilen velger FINF1001 Digital 
forvaltning som valgfag på bachelordelen av studiet 

 
e) Underveisevalueringer 
 

Det har vært svært liten respons fra studentene på underveisevalueringen. Ble kort omtalt 
i møtet. 
 

f) Rekruttering 
Det er indikasjoner på tilfredsstillende rekruttering fra Informatikk: design, bruk, 
interaksjon, bachelor i OADM og bachelor i arkivvitenskap (OsloMet). Våren 2021 vil det 
bli tatt fornyet kontakt med programansvarlige for disse studiene for å sikre en ytterligere 
styrking av rekrutteringsarbeidet. 
 

g) Videoer om forvaltningsinformatiske emner 

http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
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Sist sommer laget en gruppe studenter på FINF4031 fire flotte videoer som dekker 
grunnleggende temaer innen forvaltningsinformatikken. Arbeidet ble finansiert av CELL1.  
Videoene dekker temaene Introduksjon til forvaltningsinformatikk; Rettslige og ikke-
rettslige styringsmidler; Manuell og automatisert saksbehandling; og Systemutvikling i et 
juridisk perspektiv. Vi vil varmt anbefale at de av PFINs medlemmer som ennå ikke har sett 
dem, tar seg en titt. Videoene er vel egnet både i rekrutteringsarbeidet og for bruk 
ovenfor ferske studenter. 
 
 

SAK 12/20 Vurdering av et nytt emne i FINF programmet – Vedtakssak (se vedlegg til sak 12/20) 
Saken gjelder opprettelse av nytt FINF-emne som har til formål å gi studentene en felles 

tverrfaglig plattform i studiets første semester. Forslaget tenkes realisert innen eksisterende 

budsjettmessige rammer, og innebærer derfor endringer i omfang og type undervisning også 

på andre FINF-emner. Det foreslås overgangsordning for studenter som begynte på master i 

forvaltningsinformatikk H2020. Se beskrivelse av forslaget i vedlegg til sak 12/2020. 

Vedtak: 

1. PFIN gir sin tilslutning til forslaget om å opprette et nytt forvaltningsinformatisk emne 

fra og med høsten 2021 slik det er beskrevet i vedlegg 12/2020, og ber AFIN søke 

tilslutning fra Det juridiske fakultetet til gjennomføring av forslaget. 

2. Studenter som begynte masterstudiet i forvaltningsinformatikk høsten 2020, tilbys en 

overgangsordning om at de kan velge å bytte ut ett av de oppgaveforberedende 

emnene i tredje semester med det nye FINF-emnet. 

 
 

SAK 13/20 Endring av vurderingsform for FINF4022 Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken 
– vedtakssak (se vedlegg til sak 13/20) 

Emnet har hatt 2 dagers hjemmeeksamen med korrigerende muntlig eksamen. I tillegg har de 
hatt obligatorisk oppgave som ikke er karaktergivende. Dette foreslås endret til mappe-
vurdering slik det er beskrevet i vedlegg til sak 13/20. 

Vedtak: 

1. PFIN gir sin tilslutning til forslaget om å endre på evalueringsformen på emnet 
FINF4022 slik det er beskrevet i vedlegg 13/2020. 

2. AFIN gis fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser om den praktiske 
gjennomføringen av mappeinnleveringen. Før slike bestemmelser gis, skal 
studentene høres. 

3. Dette vedtaket har effekt fra og med vårsemestret 2021.  

                                                           
1 Centre for Experimental Legal Learning 

https://www.jus.uio.no/cell-gammel-nov-2019/digitaldugnad/studentressurser/finf/
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SAK 14/20 Semi-obligatoriske emner – Vedtakssak 

1) Det semi-obligatoriske emnet IN5430 IT and management er erstattet av IN5431 IT 
and management. Det ble vurdert å erstatte IN5430 med IN5431, men 
studentrepresentantene mente IN4150 Digitale Økosystemer vil være mer relevant for 
programstudenter ved Master i forvaltningsinformatikk. IN4150 er et emne som går 
på høsten, men da det semi-obligatoriske emnet IN5010 som studentene har hatt 
mulighet til å ta på våren fra og med 2021 vil gå i vårsemesteret vil IN5010 bli et semi-
obligatorisk vår emne, og IN4150 et semi-obligatorisk høst emne.  
 

2) STV4423B Komparativ lokal politikk og forvaltning går uregelmessig, og det ser ikke ut 
til å gå vår 2021. 

Vedtak: 

IN5430 IT and management erstattes med IN4150 Digitale økosystemer fra og med høst 2021, 
og IN5010 flyttes og blir semi – obligatorisk emne på vårsemesteret fra og med vår 2021. 
STV4423B videreføres som semi-obligatorisk emne selv om det ikke tilbys undervisning og 
eksamen vår 2021. 

Semi – obligatoriske emner som kan tas på vårsemesteret blir da:  

 TEK5530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (tidligere UNIK4750) 

 JUS5650 – Cybersecurity Regulation 

 JUS5630 – Privacy and Data Protection 

 JUS5671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law  

 STV4423B Komparativ lokal politikk og forvaltning (uregelmessig, ikke V21) 

 IN5010 Design, Technology and Society 

 

IN4150 legges til som semi-obligatorisk emne fra og med høst 2021.  

 IN4150 Digitale økosystemer   

SAK 15/20  Oppfølging og veiledning vedrørende masteroppgave ved AFIN – Vedtakssak 

Saken var fremmet av studentrepresentantene. 

Vedtak: 

AFIN kaller inn til et eget informasjonsmøte i slutten av vårsemesteret på første år av 
masterstudiet der det blir informert om valg av veileder for FINF4031 og FINF5002. Formålet 

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/its/TEK5530/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5650/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5630/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5671/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4423B/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5010/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN4150/
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er å bedre studentenes mulighet til å planlegge egen oppgave semesteroppgave og 
masteroppgave. 

SAK 16/20 Studentrepresentasjon i PFIN 

PFIN består av 8 representanter, hvorav to studentrepresentanter. Nedleggelsen av 
bachelorstudiet i Demokrati- og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI), og midlertidig svikt 
i rekrutteringen av nye studenter på masterstudiet fordi vi ikke lenger har DRI-studenter som 
søkere, har satt studentrepresentasjonen i PFIN i en ny situasjon.  

Studentrepresentantene til PFIN blir hvert år valgt på generalforsamlingen til SERIøs 
studentforening. Studentrepresentantene skal i utgangspunktet sitte 1 år. I år var det 
imidlertid ingen nye studenter som stilte som representanter. I samråd med 
studentforeningen har derfor de nåværende studentrepresentantene, Linn og Nora, derfor 
gått med på å fortsette som studentrepresentanter frem til sommeren 2021. Nytt valg av 
representanter vil skje på ekstraordinær generalforsamling ved studiestart, H2021.  

PFIN minnet om at andelen studentrepresentanter i kollegiale organer ved UiO minst skal 
utgjøre 20% av representantene (jf. universitets- og høyskoleloven § 4-4). Bortfallet av DRI har 
derfor ikke betydning for antallet studenter i PFIN. Det var enighet om at det i fremtiden kan 
være en fordel å ha én erfaren student og én ny student som representanter. Likevel er dette 
helt opp til studentene selv å bestemme ved hvert valg. PFIN understreket student-
representantenes veldig verdifulle bidrag til arbeidet i PFIN. 

 

SAK 17/20 Eventuelt 

Studentrepresentantene stilte spørsmål om det er mulig å reservere en lesesal i Domus 
Academica for programstudenter på FINF. Dette er ikke mulig da Fakultetet ikke tillater faste 
lesesalsplasser i noen av bygningene på Karl Johan eller i Domus Juridica. 

Studentrepresentantene kom også med et forslag hvor det semi-obligatoriske emnet 
KRIM4957 kan erstattes med JUS5502 Lovgivningslære for høstsemesteret. Spesielt dersom 
KRIM4957 heller ikke vil gå høst 2021. Dette vil bli videre diskutert på PFIN møte vår 2021. 
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