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1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 

Kun 4 av 8 medlemmer av PFIN møtte. Kun  medlemmer JF og én 

studentreprensentant var til stede. Selv om møtet var vedtaksført, ble det 

vedtatt å utsette realitetsbehandlingen av sakene 3 og 5 til neste møte, 

fordi det i disse sakene er avgjørende å trekke veksler på kunnskaper og 

erfaringer ved de samarbeidende faktultetene. 

 

2) Orienteringssaker 

Den XXI Nordiske konferansen i rettsinformatikk - "E-forvaltningen og 

retten. Jus som virkemiddel og hindring" - arrangeres av AFIN i tidsrommet 

20. - 21. oktober 2005 (tidspunktet endret ift tidligere informasjon). 

 

3) Forslag til forskrifter vedrørende eksamen 

Saken ble utsatt til møtet den 9. juni 2005, da forskriftssaken kommer opp 

i sin helhet og skal sluttbehandles. 

 

4) Forslag til årsrapport og årsregnskap for AFIN 

Årsarapporten ble gjennomgått og flere mindre endringer ble gjort.  De 

ansattes arbeidsinnsats vedrørende undervisning skal tydeliggjøres bedre.  

I 2006 gjennomgås hele årsrapportstruktur og - innhold fra grunnen av, og 

det gjennomføres en nærmere diskusjon vedrørende bruken av årsrapporten 

mv. 

 

5) Forslag til anbefalte tverrfaglige utenlandsstudier 

Saken ble utsatt til møtet den 9. juni 2005.  I mellomtiden tar AFIN 

kontakt med de miljøene som er foreslått i sakspapirene. 

 

6) Eventuelt og tidspunkt for neste møte 



Det ble ikke foreslått noe møte i tillegg til det som allerede er avtalt 

den 9. juni kl. 14.30.  Dette møtet er også opptaksmøte for master i 

forvaltningsinformatikk.  Alle representanter bes melde fra så tidlig som 

mulig dersom de blir forhindret fra å møte, og oppfordres - om mulig - til 

å varsle sin vararepresentant. 

 


