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Sak 1/08: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
 

Det var ingen kommentarer til innkallingen og referatet fra forrige møte. 

 

Sak 2/08: Oppnevning av nye representanter til PFIN 
 

Det ble orientert om forsinkelsen ved (gjen-)oppnevningen av representanter til 

PFIN. Med unntak av studentrepresentantene, sitter de samme representantene og 

deres vara en periode til (altså til 1. januar 2010). 

 

De nye studentrepresentantene er Marit Torseth (DRI-bachelor), Eric S. Namtvedt 

(vara, DRI-bachelor), Leif Uwe Vogelsang (FINF-master), Maria Rollag Aas 

(vara, FINF-master). 

 

 



Sak 3/08: Orienteringssaker 
a. Erfaringene fra første gangs undervisning av DRI1010 – Personvern i offentlig 

forvaltning 

 

Den evalueringen av emnet som studentene ga, var i stor grad positiv (selv om 

svarprosenten ikke var høy). Oppmøtet på forelesningene er noe lavere enn 

ønskelig, og det er en antakelse om at dette skyldes avstand mellom sentrum og 

Blindern. 

 

b. Erfaringer fra første gangs undervisning av FINF4002 - Masterskolen 

 

Alle de ti studentene som deltok har bestått, og er godt i gang med sitt arbeid med 

masteroppgaven. Evaluering av emnet er ennå ikke ferdig. 

 

c. Planlagt gjennomføring av DRI2010 – Internett, informasjonssøking og 

kildekritikk 

 

Dette emnet går første gang høst 2008. Det har noe overlapp med emnet DRI1002 

som tidligere var obligatorisk i annet semester. Ettersom det nye emnet er lagt opp 

til å bli tatt i tredje semester, kan en forvente studenter med bedre 

bakgrunnskunnskaper enn tidligere.  

 

d. Utgivelse av ny bok om elektronisk forvaltning til bruk i undervisningen 

 

Dag W. Schartum og Arild Jansen er redaktører for boka ”E-forvaltning på norsk: 

Perspektiver, systematikker og begreper”. Store deler av boken vil inngå i 

pensumet på FINF-studiet.  Det jobbes for at denne boka skal bli brukt også i 

undervisningen ved NTNU og UiA. 

 

 

DISKUSJONSSAKER: 
 

Sak 4/08: Kontaktmøte med samarbeidende programråd  
 

Dag W. Schartum fremmet spørsmål om det er ønskelig å oppnå et tettere og noe 

mer fast samarbeid mellom PFIN og andre programråd som har ansvar innen 

tilstøtende områder. Dette gjelder særlig programmer som våre studenter i stor 

grad følger, og programmer som i stor grad gjør bruk av DRI-emner. 

 

Dag W. Schartum ønsket at kun programlederne kunne møtes en gang imellom 

for å utveksle informasjon og synspunkter. 

 

Erik M. Boe foreslo at når det skal foregå større endringer i et studieprogram bør 

en være lydhøre for de andre programmene og for eksempel arrangere felles møte. 

Tilbakemeldinger bør komme fra hele programrådet. 

 



Terje Rasmussen mente at en kunne innføre et nytt og fast orienteringspunkt på 

PFIN-møter der de av medlemmene i PFIN som også er medlemmer i 

samarbeidende programråd, informerer kort om relevante vedtak og endringer ved 

sitt studieprogram. 

 

Tone Bratteteig informerte om at informatikk legger om strukturen på sin 

undervisning. Dette er ikke endelig avklart ennå, men PFIN vil bli holdt 

underrettet om endringene. 

 

 

Sak 5/08: Eventuelt 
 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

 


