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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske 

studier (PFIN), 19. juni 2019 

 

Tilstede: Dag Wiese Schartum (programansvarlig DRI og FINF), Gisle Hannemyr (IFI), Jon 

Christian Fløysvik Nordrum (JF), Kristine Kvalsnes (studentrepresentant FINF), Charlotte Huse 

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

Forfall: Jan Erling Klaussen (ISV) 

Referat    

Sak 2/19 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 3/19 Orienteringssaker      

a) Undervisning og eksamen 

Vår 2019 har 60 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 levert masteroppgave i FINF5001 (gammel ordning – 60 sp) og 7 kandidater 

har levert masteroppgave i FINF5002 (30 sp). Ytterligere 4 kandidater forventes å levere 

masteroppgave i FINF5002 innen 15.august 2019. 

c) Undervisning høst 2019 

Høst 2019 gjennomføres det undervisning i FINF1001 Digital forvaltning, DRI3010 

Systemutvikling, offentlig styring og demokrati, FINF4011 Teknologi, forvaltningspolitikk 

og styring, FINF4012 Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT og FINF4031 

Individuell semesteroppgave. 
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d) Forvaltnings-/rettsinformatisk profil for jusstudenter. 

Valgprofil «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for studenter på Master i 

rettsvitenskap (MiR) har nå vært aktiv i to semester. Per 7.juni 2019 har 25 studenter fra 

MiR valgt profilen.  I snitt har de etablerte profilene 10-11 kandidater fra MiR, så dette er vi 

veldig fornøyd med.  

e) Forslag til retningslinjer for veiledning for FINF4031 og FINF5002 

PFIN ble fremvist de endelige versjonene av retningslinjene for veiledning for FINF4031 og 

FINF5002 (se vedlegg).  

f) Generisk sensorveiledning  

 PFIN ble fremvist de endelige versjonene av generell sensorveiledning for FINF4031 og 

FINF5002. For FINF5002 sensorveiledningen ble det påpekt at kravet om påfølgende 

muntlig eksamen ikke var strøket fra veiledningen, og at det ikke var samsvar mellom 

kravet til antall ord to steder i teksten. Før publisering strykes derfor kravet til muntlig 

eksamen og det vil bli en harmonisering av ordgrensen.  

g) Ny vararepresentant til PFIN for SV 

Da Tom Christensen, vara representant til PFIN fra SV, går av er det behov for en ny 

vararepresentant fra SV. AFIN vil i samråd med SV sende ut forespørsler til aktuelle 

kandidater.  

Sak 4/19 Fordypning i forvaltningsinformatikk for studenter fra BA 

programmet Offentlig administrasjon og ledelse (vedtakssak). 

Per i dag består denne fordypningen av 2 obligatoriske fordypningsemner og 2 valgfrie 
fordypningsemner:  
 
Obligatoriske fordypningsemner: 

 FINF1001 – Digital forvaltning 

 DRI2020 – Lovgivning og rettslig informasjonssøking 
 

Valgfrie fordypningsemner (må velge to i listen under): 

 IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering 

 IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser 

 IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon 
 
Det obligatoriske emnet DRI2020 er nå utfaset og gikk siste gang H18. DRI2020 foreslås derfor 
erstattet med emnet JUR1502 – Lovgivningslære 
Vedtak: 

https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
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PFIN gir sin tilslutning til ovenfor nevnte endring for studenter ved bachelorprogrammet Offentlig 
administrasjon og ledelse.  

 

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 emnene. H-18 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 

 OLA4000 Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet 

 INF5520 Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av 
it-prosjekter  

OLA4000 og INF5520 er nå nedlagt, og tas derfor ut. Det foreslås derfor at emnet 
KRIM4957 – Surveillence: Data, technologies, practices legges til.  
 
Forslag til vedtak: 
Ovenfor nevnte emner med unntak av OLA4000 og INF5520 skal gjelde som semi-
obligatoriske emner for H-19. 
 
 

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 FINF4011 og 

FINF4012 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 innen denne studentgruppen og 

dermed styrke søkingen til forvaltningsinformatikk master. PFIN bør derfor stille seg positivt til et 

slikt ønske. Samtidig ser antallet studenter ut til å øke kraftig på de aktuelle emnene. Dette skyldes 

blant annet flere profilstudenter fra Master i Rettsvitenskap. Det er 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 2019.  

Vedtak: 

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/sv/sv/OLA4000/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5520/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5520/
https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM4957/
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For 2019 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 7/19 Endring av eksamensform på FINF1001 

Etter dagens ordning har eksamen på FINF1001 Digital forvaltning en varighet på 5 timer. Dette er 
lenger tid enn vanlig på 10 sp valgemner. Da emnet hadde kurskoden DRI1001 var emnet 
obligatorisk. PFIN inviteres til å vedta at eksamenstid blir på 4 timer. 

Vedtak: 

Fra og med H19 er eksamenstiden på FINF1001 Digital forvaltning 4 timer. 

 

Sak 8/19 Eventuelt 

a) Studentrepresentant for DRI, Charlotte H. Renø tok opp samarbeidet med IFI. Hun 

nevner at det til tider er vanskelig for studentene å få meldt seg til emner på IFI, 

selv på obligatoriske (BA niva) og semi-obligatoriske (MA nivå) emner. Dette da de 

ofte må vente til enkeltemner slippes («restetorget») og flere emner er da fulle.  

For studentene bør det komme på plass ett formelt samarbeid med IFI angående 

opptak til IN/INF emner for DRI/FINF studenter. En mulighet kan være at veileder 

formaliserer utdanningsplanen til studentene med de aktuelle emnene slik at 

studentene både kan melde seg opp selv og er garantert plass.  

Ansvarlig faglærer på obligatoriske/semi-obliagatoriske IN/INF emner bør også 

informeres om at DRI/FINF studenter kan eller skal ta deres emner, og få en kort 

presentasjon av programmenes innhold.  

PFIN tar dette til etterretning og ber AFIN om å arbeide mot en bedre løsning 

angående oppmelding og bedre informasjon til aktuelle faglærere ved IFI.   

b) Studentrepresentant fra FINF, Kristine Kvalsnes tok opp at flere studenter ønsker 

en evaluering av FINF5002 og et mer spisset kunnskapsmål på FINF4022.  

AFIN vil se på dette videre.  

 


