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Sak 1:  Innkalling, referat fra forrige møte og sakliste 
 

Det var ingen kommentarer til innkalling, referat og sakliste 

 

Sak 2:  Informasjonssaker 
 

 Are Vegar Haug slutter i april for å begynne på en Phd på Institutt for 

statsvitenskap 

 Slik det ser ut per dags dato blir DRI emnene fulle for våren 2005 

 Vi har fått midler fra NFR/IKT-SoS for en stipendiat til prosjektet iAccess som er 

et samarbeid mellom NTNU, SINTEF og AFIN. 

 NFR har bevilget midler til Transportøkonomisk institutt (TØI), til prosjektet 

Risiko i transport (RISIT).  AFIN har påtatt seg oppgaver vedrørende personvern 

innenfor en økonomisk ramme på kr 200.000. 

 Arild Jansen deltar i referansegruppen for ”Sikker bruk av Internet”.  Siktemålet 

er å utvikle et nettsted om informasjonssikkerhet i regi av Post- og teletilsynet. 

 Are Vegard Haug og Dag Wiese Schartum har blitt invitert av regjeringens 

koordineringsutvalg for informasjonssikkerhet (KIS) til å delta i arbeidsgruppe 

vedrørende rettslig regulering av informasjonssikkerhet.  Amund Eriksen i 

Statskonsult vil lede arbeidet. 



 Boka om informasjonssikkerhet er under produksjon. Morten Meyer har skrevet 

forordet til boka. 

 Vi har påtatt oss å holde den Nordisk Rettsinformatikk konferanse. Den skal 

holdes 27.-28 oktober 2005 i Oslo. 

 

Sak 3:  Regler for studieprogrammene 
Det ble truffet foreløpig vedtak i samsvar med forslaget.  AFIN ble bedt om å se nærmere 

på følgende spørsmål til neste møte: 

 Det ble stilt spørsmål om PFIN bør stå som ansvarlige for undervisningen.  

 PFIN bør kunne delegere de fleste sakstyper til AFIN. Se sak 4. 

 Det er viktig at studentene kan få godkjent samme emne som breddefag 

uavhengig av når de søker om det. 

 

Sak 4:  Godkjenning av studier som del av DRI og FINF 
Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 

Sak 5:  Emne- og programansvarlige lærere for 2005 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

Bemerkning: Belastningen på de to program- og emneansvarlige ansatte er stor. Dersom 

AFIN ikke blir tilført flere stillinger må man finne andre løsninger for å unngå 

overbelastning.  En mulighet er at PFIN bestiller deler av undervisningen fra andre enn 

AFIN. 

 

Sak 6:  Betenkning vedrørende stilling som forsker (2 år) 
Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 

Sak 7: Betenkning vedrørende stilling som stipendiat 

(iAccess) 
Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 

 

Sak 8:   Eventuelt og tidspunkt for neste møte 
 Siden Jon Bing har forskningsfri anmodes hans vara, Lee Bygrave, om å fungere i 

Bings fravær. 

 Tidspunkt for neste møte er 15. mars 2005 kl 14.30  

 Tidspunkt for det tredje møtet i 2005 er 9. juni 2005 kl 14.30. Møte for opptak av 

masterstudenter legges i tilknytning til dette PFIN-møtet. 

 


