
Referat fra møte i programstyret (PFIN) for 

bachelorprogrammet DRI og 

masterprogrammet forvaltningsinformatikk og 

fagrådet, torsdag 09. juni 2005 kl. 14.30 
 

Til stede: Ragnhild O. Amdam, Lee A. Bygrave, Inger-Marie Bø, Arild Jansen, Øyvind 

Karlstad, Kari Beate Rygg, Dag Wiese Schartum, Tanja Storsul  

 

 

Saksliste 

 

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

2) Orienteringssaker 

3) Forskrift for forvaltningsinformatiske studier 

4) Vurdering av innkomne søknader på stillingene som 

            a) forsker, IKT-SoS 

            b) stipendiat, iAccess  

5) Forslag til årsrapport og årsregnskap for AFIN 

6) Forslag til anbefalte tverrfaglige utenlandsstudier 

7) Eventuelt og tidspunkt for neste møte. 

 

 

 

Sak 1: Innkalling, referat fra forrige møte og sakliste 
 

Det var ingen kommentarer til innkalling, referat og sakliste 

 

Sak 2: Orienteringssaker 
 

 Are Vegar Haug har sluttet på AFIN. Han jobber nå som stipendiat på Institutt for 

Statsvitenskap og kommer til å fortsette samarbeide med AFIN. 

 Ca 30 personer fra til sammen 7 institusjoner har meldt sin interesse for 

Forskerforum for Personvern og informasjonssikkerhet. 

 Lee A. Bygrave (IfP) og Dag W. Schartum (AFIN) har fått i oppdrag av 

Justisdepartementet å evaluere personopplysningsloven.  Deler av arbeidet vil skje 

i tilknytning til virksomheten ved AFIN. 

 XXI Nordisk konferanse i rettsinformatikk blir holdt i Folkets hus i Oslo 20 - 21. 

oktober 2005. Informasjon om konferansen finnes på AFINs nettsider, se nettside 

http://www.afin.uio.no/om_enheten/konferanse/nordiske/index.html 

http://www.afin.uio.no/om_enheten/konferanse/nordiske/index.html


 

Sak 3: Forskrift for forvaltningsinformatiske studier 
 

AFIN har utarbeidet forskrift for forvaltningsinformatiske studier. Forskriften ble lagt 

fram for PFIN. PFIN vedtok å anbefale Forskriften med den ordlyden som står, men med 

følgende endringer: 

 § 3-9 (4): FINF4001 går høstsemestre og ikke vårsemestre. 

 8-8: Masteroppgaven skal publiseres i DUO (Digitale utgivelser ved UiO) 

 8-8.1: Det ble stilt spørsmål fra studentrepresentantene om hvorfor ikke 

masteroppgaver med karakteren C skal trykkes. Andre representanter mente 

trykking av oppgaver burde begrenses til de med karakteren A. Det ble stemt over  

spørsmålet. Flertallet var for slik det står i teksten, dvs. oppgaver med karakteren 

A og B skal trykkes. 

 

PFINs presiseringer: 

 § 8-5 (1): PFIN understreker betydningen av fleksibilitet ved praktiseringen av 

denne bestemmelsen som regulerer omfanget av mastergradsveiledning. 

Forventningene er at studentene skal få veiledning etter behov, og at dette ofte 

forutsetter en innsats på mer enn 20 timer per student. 

 

Det ble også vedtatt at AFIN vil bruke denne forskriften som veiledende i løpet av 

prosessen det tar å få forskriften vedtatt av Det juridiske fakultet. 

 

For å se hele forskriften se vedlegg. 

 

 

Sak 4: Vurdering av innkomne søknader på stillingene som  

a) forsker, IKT-SoS 

b) stipendiat, iAccess 

 
AFIN har utlyst en forskerstilling og en stipendiatstilling. Søknadsfrist for begge 

stillinger var tirsdag 31.5.2005. JF har anmodet Dag Wiese Schartum om å lede 

bedømmelsesarbeidet.  Forslaget til bedømmelseskomité ble vedtatt, og det ble vedtatt at 

samme bedømmelseskomité skulle vurdere søkerne til begge stillinger. 

 

Sak 5: Forslag til årsrapport og årsregnskap for AFIN 

Grunnet lavt oppmøte på forrige møte ble forslaget til årsrapport og årsregnskap for 

AFIN 2004 tatt opp igjen for å få med eventuelle kommentarer til dette. Det var ingen 

kommentarer. Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 

Sak 6: Forslag til anbefalte tverrfaglige utenlandsstudier 
PFIN har tidligere vedtatt at det skal arbeides for å etablere tverrfaglige 

undervisningstilbud ved utenlandske læresteder som kan innpasses i bachelor- og 



masterstudiene.
1
  Studenter som ønsket fordypning i enkelte fag henvises til å gjøre bruk 

av allerede eksisterende UiO-avtaler og avtaler på forskjellige institutter. 

 

I første omgang legges det her frem forslag om å inngå i nærmere samarbeid med kun to 

undervisningsinstitusjoner som har relevante kurs for våre studenter.  Det vil bli fremmet 

forslag om samarbeid med ytterligere undervisningsinstitusjoner og anbefaling av kurs 

etter hvert som vi vet mer om behov og erfaringer. 

 

En slik forsiktig start innebærer en viss sannsynlighet for at tilbudene faktisk vil bli 

benyttet og dermed kan evalueres.  Samarbeid med et lite antall utenlandske 

undervisningsinstitusjoner innebærer dessuten at AFIN kan ha kapasitet til å innlede et 

samarbeid som gjelder mer enn våre studenters deltakelse i undervisningen.  Det bør 

således være en målsetting å invitere én gjesteforeleser fra hver av de aktuelle 

undervisningsinstitusjonene til Oslo, for eksempel i samband med et seminar eller 

konferanse i AFINs regi.  En mer langsiktig målsetting kan være samarbeid vedrørende 

forskning. 

 

Det fremmes med dette forslag om å ta kontakt med følgende undervisningsinstitusjoner: 

 

1) ICRI 

ICRI - Interdisciplinary Centre for Law and Information Technology, Det juridiske 

fakultet, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, er et av de ledende rettsinformatiske 

miljøene i Europa med Prof. dr. Jos DUMORTIER som en viktig drivkraft.  Ett av 

grunnkursene ved ICRI, og ett kurs for viderekomne (advanced course) kan trolig være 

aktuelle for våre DRI-studenter.  Begge kurs undervises i annet semester: 

 Legal Informatics and Information Retrieval (basic course, 4 sp, 28 timer). 

http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/education.php?action=show_course&id=2&wher

e= 

 Selected Topics in Information and Communications Technology (advanced course, 

5 sp, 26 timer) http://www.kuleuven.ac.be/onderwijs/aanbod/syllabi/C0745AE.htm  

Det første kurset gjelder diverse temaer knyttet til søking i fritekst, og kan ses på som en 

videreutdanning i forhold til DRI 1002 IKT og informasjonssøking.  Det andre kurset har 

et aktuelt innhold som varierer fra år til år. I fjor ble det bl.a behandlet spørsmål knyttet 

til identitetstyveri, elektronisk stemmegivning og elektroniske signaturer. Kurset må 

antas å representere et fint supplement til DRI 2001 Demokrati og offentlig styring i 

informasjonssamfunnet. Vi antar at begge kurs vil kunne være tilgjengelig for DRI-

studenter, for eksempel fra og med 4. semester. 

 

2) University of Salford 

The Information System Institute, University of Salford i Manchester representerer et 

spennende tverrfaglig miljø med en innretning som bør passe godt for våre studenter. De 

tilbyr en MSc innen e-forvaltning som en av de første i universitetene i England, som kan 

tas som et års fulltidsstudium eller 3 års på deltid. I tillegg til mer tradisjonelle teori- og 

metodekurs tilbyr de emnene 

                                                 
1
 Se referat fra PFINs møte den 10. november 2003. 

http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/staff/staff.php?id=1
http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/education.php?action=show_course&id=2&where=
http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/education.php?action=show_course&id=2&where=
http://www.kuleuven.ac.be/onderwijs/aanbod/syllabi/C0745AE.htm


- Government Information Policy and Practice 

- eDemocracy and access to eGovernment  

 

Disse kursene synes å være relevante for våre masterstudenter, og vil passe godt i 2. eller 

3. semester.  

 

På bachelornivå tilbyr en kursportefølge som absolutt bør være interessante for våre DRI-

studenter.  

 

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forlaget.  

 

Lee Bygrave foreslo at undervisningstilbudet ved University of Tilburg i Nederland ble 

vurdert. De har et godt tverrfaglig forskermiljø. Dette forslaget vil bli fulgt opp. 

 

 

Sak 7: Eventuelt og tidspunkt for neste møte 
Neste møte blir mandag 05.09.2005 kl 14.30 

http://www.isi.salford.ac.uk/msceg/gip.php
http://www.isi.salford.ac.uk/msceg/gip.php

