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PFIN møte 10.mai kl 14:00 - Zoom  

 

Til stede: Dag W. Schartum (AFIN), Eilif Hjelseth (AFIN), Tone Bratteteig (IFI), Jan Erling 

Klausen (SV), Nora Skjelstad (stud.repr AFIN) og Linn Høgåsen (stud.repr AFIN) 

 

Fravær: Jon Christian Fløysvik Nordrum (JF) og Ingunn Ikdahl (JF)  

  

Da møtedato ble fastsatt med kort varsel uten garanti for at alle representantene kunne møte, ble 

sakspapirer sendt ut 28.april for eventuelle innspill. Ingen av representantene fra JF hadde 

mulighet til å delta på selve møtet, men har kommet med innspill skriftlig.  

 

a) Forslag til emnebeskrivelse og læringskrav for FINF4010 Tverrfaglige 

perspektiver på digital forvaltning 

Forslag til emnebeskrivelse og læringskrav ble drøftet og resultatene av diskusjonen om emner 

blir nedfelt i de endrede emnebeskrivelsene.  

Vedtak: 

Forslaget til emnebeskrivelse og læringskrav for FINF4010 Tverrfaglige perspektiver på 

digital forvaltning, vedtas som beskrevet i vedlegg 1. 

 

 

 

b) Forslag til endret emnebeskrivelse og læringskrav for FINF4011 

Forslag til emnebeskrivelse og læringskrav ble drøftet og resultatene av diskusjonen om emner 

blir nedfelt i de endrede emnebeskrivelsene.  

 

Vedtak: 

Forslaget til emnebeskrivelse og læringskrav for FINF4011 Teknologi, 

forvaltningspolitikk og styring, vedtas som beskrevet i vedlegg 2. 
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c) Forslag til endret krav til levering av oppgave på FINF4012 

Obligatorisk oppgave på FINF4012 fjernes og erstattes av en oppgitt oppgave som blir 

kommentert av lærer med angivelse av karakternivå. Innlevering av oppgave er frivillig.  

Vedtak: 

Vedtatt i henhold til forslag. 

d) Overgangsordning for programstudenter som startet høst 2020 

Studenter som startet høst 2020 skal få anledning til å fordype seg i det tverrfaglige 

perspektivet som gis med FINF4010. Forslaget gjelder bare dette kullet, og dersom de 

velger dette vil det erstatte et semi-obligatorisk emne 3.semester.  

Vedtak: 

Vedtatt i henhold til forslag. 

 
e) Utveksling i tredje semester 

For å legge til rette for utveksling 3.semester på masterprogrammet i 

forvaltningsinformatikk, kan studenter som har søkt og fått innvilget utveksling til 

annet lærested søke om å erstatte det semi-obligatoriske emnet med ett 

tilsvarende/lignende emne ved utvekslingsstedet. 

 

Vedtak: 

Vedtatt i henhold til forslag.  
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