
Referat fra møte i programstyret for bachelorprogrammet 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet og 

masterprogrammet Forvaltningsinformatikk (PFIN), mandag 

18. juni 2007 kl. 14.30 i Kanselliet, Domus Nova 

 
Til stede: Dag Wiese Schartum (leder), Arild Jansen, Kristian Andenæs, Terje 

Rasmussen, Ida Martinussen, Tone Bratteteig (kom under sak 3/07), Bodil Silset 

(referent). 

Forfall: Harald Baldersheim, Erik M. Boe, Erik Hornnes, Gunnar Liestøl, Lawrence 

Rose 

 

 

Saksliste: 

Sak 1/07 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  

Sak 2/07 Orienteringssaker 

a) Innarbeidelse av lokal forskrift i programplanene for DRI og FINF 

b) Sensurer, skoleeksamen, DRI-prosjekter, hovedoppgaver og  

masteroppgaver, V-07 

c) Søkningen til DRI-studiet 2007 

d) Bemanning av undervisningen i høstsemesteret 

e) Innvilget søknad til Ressursnettverk for eforvaltning 

Sak 3/07 Veiledende ressursrammer for undervisning 

Sak 4/07 Overgangsordning for påbegynte hovedoppgaver i forvaltningsinformatikk 

som ønskes levert som masteroppgaver 

Sak 5/07 Nye breddevalg for DRI 

Sak 6/07 Eventuelt 

 

Saksdokumenter: 

- Vedlegg 1: Notat vedr. veiledende ressursrammer for undervisning 

- Vedlegg 2: Forslag til regler for overgang fra påbegynt hovedfag i 

forvaltningsinformatikk til master i forvaltningsinformatikk 
 

 

 

 

 

Sak 1/07: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
 

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

Dag Wiese Schartum trakk sak 5/07 på grunn av endringer. 

 

 

 



 

Sak 2/07: Orienteringssaker 
 

a. Innarbeidelse av lokal forskrift i programplanene for DRI og FINF 

Lokale forskrifter skal innarbeides i programplaner. De delene av den nåværende 

forskriften som er regulert enten i Lov om universiteter og høyskoler, Forskrift om 

studier og eksamener ved Universitetet i Oslo/utfyllende regler til denne eller 

fakultetets nærmere regler skal ikke tas med i programplanen. De delene som ikke er 

regulert i noen av disse skal plasseres i enten programplan, emnebeskrivelse, 

fakultetets nærmere regler eller Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i 

Oslo/utfyllende regler til denne. 

 

b. Sensurer, skoleeksamen, DRI-prosjekter, hovedoppgaver og masteroppgaver, 

V07 

DRI1002: 41 studenter bestått eksamen 

DRI2002: 17 studenter bestått eksamen 

DRI3001: 8 studenter hadde fått sensur på bacheloroppgaven da møtet ble avholdt. 

Etter møtet har ytterligere 5 studenter avlagt eksamen i dette emnet. 

 

Hovedfag: 5 studenter har levert hovedfagsoppgave dette semesteret 

Masterstudiet: 2 studenter har levert masteroppgave dette semesteret 

 

c. Søkningen til DRI-studiet 2007 

Det er en nedgang i antall søkere til DRI-studiet: 

Antall primærsøkere: 48 (-17,2 %) 

Antall søkere: 589 (-16,6 %) 

 

d. Bemanning av undervisningen i høstsemesteret 

Dag Wiese Schartum skal fortsatt ha forskningsfri, og vil også i høstsemesteret ha 

redusert undervisningsbelastning. Stipendiat Herbjørn Andresen og forsker Tommy 

Tranvik har påtatt seg å ha noe undervisning. 

 

e. Innvilget søknad til Ressursnettverk for eforvaltning 

Avdeling for forvaltningsinformatikk har, i samarbeid med flere, fått en bevilgning 

fra Forskningsrådet på kr 800 000 til etablering av et ressursnettverk for eForvaltning. 

Foreløpig gjelder bevilgningen for et år, men den blir mest sannsynlig forlenget. 

 

 

 

Sak 3/07: Veiledende ressursrammer for undervisning 
En gjennomgang av ressursbruken ved Det juridiske fakultetet viser at undervisningen 

ved programmene DRI og FINF er dyrere per student enn annen undervisning ved 

fakultetet. Samtidig er arbeidspresset på de to faste ansatte med hovedansvar for 

undervisningen stort. Samlet sett begrunner dette en gjennomgang og retningsgivende 

normer for ressursbruken i undervisningen. 

 



Det vedlagte notatet vedrørende veiledende ressursrammer for undervisningen på AFIN 

ble diskutert. 

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget i vedlegg 1: Notat vedr. veiledende 

ressursrammer for undervisning. 

 
 

Sak 4/07: Overgangsordning for påbegynte hovedoppgaver i forvalt-

ningsinformatikk som ønskes levert som masteroppgaver 
Siste frist for adgang til å innlevere hovedoppgave i forvaltningsinformatikk utløp 1. mai 

2007. For studenter som har påbegynt hovedoppgave foreslås det adgang til å levere 

oppgave som masteroppgave i forvaltningsinformatikk. 

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget i vedlegg 2: Forslag til regler for overgang fra 

påbegynt hovedfag i forvaltningsinformatikk til master i forvaltningsinformatikk 

 

 

 

Sak 5/07: Nye breddevalg for DRI 
Saken ble trukket. 

 

 

Sak 6/07: Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

 
 

 

 

 


