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SAK 3/20 Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent 
 

SAK 4/20 Orienteringssaker: 
a) Undervisning og eksamen, V 2020 

Vår 2020 har det vært arrangert undervisning og eksamen i følgende emner: 
 
FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi: 24 oppmeldte til eksamen og 24 
møtt. Resultater: 6 kandidater – D, 11 kandidater – C, 5 kandidater – B og 2 kandidater – A  
FINF4022 Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken: 17 oppmeldte og17 møtt. 
Resultater: 1 kandidat – D, 7 kandidater - C, 5 kandidater - B og 4 kandidater – A 
Det har kommet inn en klage på resultat i FINF4022 og en i FINF4021. Resultater i fra 
klagesensur vil være klar medio juli.  

 
b) Masteroppgaver 

7 kandidater har levert masteroppgave i FINF5002 – 30 sp per 9. juni. og ytterligere 8 
kandidater skal levere innen 3. august.  
Det foreligger ingen resultater pr d.d. 
 

c) Undervisning H-20 
Til høsten gjennomføres det undervisning i FINF1001 Digital forvaltning, FINF4011 
Teknologi, forvaltningspolitikk og styring, FINF4012 Rettslig regulering av personvern og 
digital forvaltning og FINF4031 – Individuell semesteroppgave. FINF4011 og FINF4012 
undervises med en struktur som samsvarer med vedtak i PFIN, Sak 12/19 om endret 
innhold av FINF4012 Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT, og 
sirkulasjonssak 2/2020 om Forslag til omstrukturering av undervisningen i første semester 
på FINF. Omleggingen innebærer langt mer vekt på seminarundervisning i begge de nevnte 
emnene. For FINF4012 innebærer omleggingen dessuten klarere rettslig profil og større 
vekt på personvern, særlig personvernforordningen (GDPR). Undervisningen på FINF1001 
og FINF4031 følger uforandret undervisningsopplegg og har i hovedsak uendret innhold. 
Det siste gruppearbeidet i DRI3001 startes opp i september med innlevering i februar 
2021. Senere innlevering er for å kompensere for at høstsemesteret er kortere enn 
vårsemesteret som er når emnet normalt ble gjennomført. 
 

d) FINF-studenter skal lage digitale læringsmidler 
Etter forslag fra studentene er det foreløpig enighet om at en gruppe på ca. 5 FINF-
studenter vil utarbeide digitale læringsmidler innen grunnleggende 
forvaltningsinformatiske emner. Det er trolig mest aktuelt å produsere videoer med 
kortere forelesninger/faglige presentasjoner beregnet for nye studenter på FINF-studiet 
som mangler DRI-bakgrunn. Center for Experiential Legal Learning (CELL) ved JF har i 
utgangspunktet stilt seg positiv til å finansiere et slikt arbeid. Søknad til CELL er nylig sendt, 
men penger er ennå ikke bevilget. Vi har god tro på at prosjektet kan bli gjennomført. 
DWS vil være rådgiver og støttespiller underveis i produksjonen. Resultatene skal undergis 
faglig evaluering, og tilfredsstillende resultater vil bli gjort tilgjengelig for nye studenter. 
Detaljplanlegging gjenstår. 
 

e) Forvaltnings-/rettsinformatisk valgprofil for jusstudenter 
Valgprofilen «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for studenter på rettsstudiet, 

http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html


har nå vært aktiv i to semester. Per 10.06.20. er det 15 studenter fra Master i 
rettsvitenskap (MiR) som har valgt profilen.  I snitt har de etablert profilene 10-11 
kandidater fra MiR. 

 
 
f) Opptaksramme for master i forvaltningsinformatikk, H-20 

Etter at vi i to år har kunnet ta opp flere studenter til masterstudiet i 
forvaltningsinformatikk enn det de 10 studieplassene skulle tilsi (jf. dekanvedtak av 
21.09.2018), er vi nå tilbake til ordinær opptakssituasjon. Dette sammenfaller med at det 
siste kullet fra DRI-studiet ble uteksaminert i fjor. Dette innebærer at det ikke bør tas inn 
mer enn 13 – 14 nye studenter (dvs. 10 + rimelig overbooking). 
 
 

SAK 5/20 Semi-obligatoriske emner, H-20 (vedtakssak) 
Studentene på Master i forvaltningsinformatikk skal velge ett semi-obligatorisk emne første 
og annet semester. Det er PFIN som vedtar emnene. H-19 kunne disse emnene velges:  

 STV4020C - Intervju - og surveyundersøkelser 

 TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare 

 IN5210 Information systems 

 IN5010 Design, Technology and Society 

 OLA4060 Fordypningsemne – organisasjon, ledelse og arbeid 

 KRIM4957 – Surveillence: Data, technologies, practices 

Etter innspill fra studentene, basert på tilbakemeldinger fra FINF-studenter som har fulgt den 
aktuelle undervisningen, er TEK5510 og OLA 4060 svært krevende for studenter uten mye 
utdanning innen henholdsvis informatikk og statsvitenskap. Studentene har derfor fremmet 
ønske om å erstatte disse to emnene. Som alternativ til TEK5510 har studentene foreslått 
ITLED4230 (ledelse av informasjonssikkerhet). Dette emnet inngår imidlertid i et 
masterstudium som krever 2 års arbeidserfaring. Som alternativ til OLA4060 har studentene 
foreslått SOSGEO4210 Sosiologiske perspektiver på organisasjon og ledelse. Emnet er klart 
relevant for studenter på forvaltningsinformatikk. Det er ingen forkunnskapskrav, og åpnet for 
avtaler om hospitanter fra andre masterstudier. Studentene har også ønsket å kunne velge ett 
juridisk emne blant de semi-obligatoriske valgene, og har foreslått JUS5680 Internet 
Governance. Semi-obligatoriske valg er ment å sikre tilstrekkelig tverrfaglig bredde i et 
studium som har ellers, samlet for DRI og FINF, har hatt store innslag av jus. Med bortfall av 
DRI er denne situasjonen imidlertid endret. Det bør derfor kunne føres opp ett juridisk emne 
for H-20. I tillegg vil det bli fremmet sak for PFINs møte i desember der en gjennomgår 
ordningen med semi-obligatoriske emner mer prinsipielt. 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende endringer gjøres i listen fra H-19 (jf. ovenfor): 

 TEK5540 Privacy by Design erstatter TEK5510 Sikkerhet i operativsystemer såfremt en 
avtale med IFI kommer på plass 

 OLA4060 Fordypningsemne – organisasjon, ledelse og arbeid erstattes med SOSGEO 
4210 Sosiologiske perspektiver på organisasjon og ledelse 

 JUS5680 Internet Governance legges til 
 

SAK 6/20 Endring av eksamensform for FINF4022 Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken 

Studentene har foreslått at vurderingsformen i FINF4022 blir endret til mappeinnlevering med 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4020C/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/its/TEK5510/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5210/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5010/
https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/OLA4060/
https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM4957/
https://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOSGEO4210/


to-tre innleveringer. Ordningen vil i så fall tre i stedet for dagens ordning med skriftlig 
hjemmeeksamen over 3 dager med etterfølgende muntlig eksamen. 

PFIN inviteres til å diskutere spørsmålet. Eventuell vedtakssak kan fremmes i PFIN-møtet i 
desember. 

Fagansvarlig Eilif Hjelseth ønsker endringen velkommen, men vil gjerne ha et 
presentasjonselement i tillegg. Eilif i samarbeid med studentrepresentantene jobber videre 
med dette slik at et forslag kan sendes inn til PFIN møtet i desember 2020. Karianne og Dag 
holdes orientert. 

 

SAK 7/20 Endring av eksamensordninger i tilknytning til Korona-epedemien 

Det har vært noe uro og misnøye blant studentene knyttet til endringene av 
eksamensordningen for FINF4021 og FINF4022 i tilknytning til stengning av eksamenslokalene 
og pålegg om hjemmeeksamen. Særlig har det vært diskusjon rundt karakterfastsettingen. 
Bakgrunnen var at det ble gjort vedtak om at eksamenene på MiR skulle vurderes ut ifra B/IB. 
Begrunnelsen var primært at karaktersettingen A-F ville gi urettferdige resultater fordi en del 
studenter ville ha tilgang til juridisk ekspertise i en hjemmesituasjon, mens andre ikke hadde 
denne muligheten. Fakultetet påla ikke en tilsvarende endring på FINF, men åpnet for at vi 
kunne fremme forslag om B/IB. Programansvarlig (DWS) mente at situasjonen var annerledes 
på forvaltningsinformatikk enn på MiR, og at det ikke var grunn til å foreslå overgang til B/IB. 
Dialogen med studentene før eksamen gjaldt derfor primært hvordan eksamen kunne 
gjennomføres på best mulig måte. 

I et innspill fra studentene etter at eksamene var gjennomført er det fremmet forslag om at i 
en lignende fremtidig situasjon bør avholdes ekstraordinært PFIN-møte for å diskutere 
vurderingsmåten. 

PFIN diskuterte håndteringen av eksamenssituasjonen vår 2020, og understreket at det er 
viktig og ønskelig med god dialog og studentmedvirkning. Dersom det i fremtiden er aktuelt å 
gjøre endringer i eksamensordningen, vil det i god tid skje en dialog med studentene. Dialogen 
skal ikke bare skje i PFIN, men kan også skje i form av allmøter eller på annen måte.  

 

 

SAK 8/20 Eventuelt 

Studentrepresentantene ønsket å ta opp at det er problematisk og melde seg opp til 
valgemner ved andre fakultet, spesielt ved IFI. De ønsker en avtale med IFI slik at FINF 
studenter kan melde seg opp til emner i første opptaksrunde slik at de ikke er avhengige av 
eventuelle restplasser.  

Studentrepresentantene vil sende PFIN-representant fra IFI, Tone Bratteteig, en oversikt over 
de mest aktuelle emnene ved IFI, og hun vil da følge opp i samarbeid med studiekonsulent 
Karianne ved AFIN.  

 
 
Etter ordinært PFIN-møte ble søknader om opptak til Master i forvaltningsinformatikk behandlet. For 
den delen av møtet er det eget referat.  
 
  



 


