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Skjelstad (studentrepresentant DRI) og Karianne Stang (referent).  

 

Referat    

Sak 8/18 Godkjenning av innkalling og referat 

Møtet startet med en presentasjon av deltakerne og deres roller i Programrådet for 

forvaltningsinformatiske studier (PFIN).  

Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.  

 

Sak 9/18 Orienteringssaker      

a) Undervisning og eksamen 

Høst 2018 er 111 kandidater oppmeldt til eksamen i emner som tilbys av Avdeling for 

forvaltningsinformatikk.  Disse er fordelt på emnene FINF1001, DRI2020, DRI3010, 

FINF4011, FINF4012 og FINF4031.  

Dag er i dialog med Jon Christian F. Nordrum om muligheten for å erstatte DRI2020 (går 

siste gang H18) med et revidert emne innen lovgivningslære (JUS5502). Dette kommer vi 

tilbake til på PFIN møte vår 2019. 

b) Masteroppgaver 

Én student har avlagt eksamen i FINF5001 Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, 

våren 2018, og ytterligere 5 studenter tok denne eksamen høsten 2018.  
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c) Undervisning vår 2019 

Til våren gjennomføres det undervisning i DRI3001 Prosjektarbeid, FINF4021 

Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi, FINF4022 Forskningsmetoder innen 

forvaltningsinformatikken og FINF5002 Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 stp, 

ny versjon). Det vil også være noen kandidater som skal fullføre FINF5001 Masteroppgave i 

forvaltningsinformatikk (60 stp)  

d) Forvaltnings-/rettsinformatisk profil for jusstudenter. 

Valgprofil «Personvern, sikkerhet og digital forvaltning» for studenter ved MiR ble 

arrangert for første gang høst 2018. Per 20.november 2018 har 18 studenter fra MiR meldt 

seg til programmet. Emnet JUS5690 Robot regulation kan bli lagt til profilen, men tidligst 

H19. Sammensetning av profilen vil bli evaluert på vårens PFIN møte. 

e) Underveisevaluering 

Studenter på emnene FINF1001, FINF4011 og FINF4012 ble forespurt om å svare på et 

evalueringsskjema mot slutten av undervisningsperioden. Svarprosenten var lav, FINF1001 

– 10 svar, FINF4011 – 3 svar og FINF4012 – 4 svar. Det kom flere nyttige innspill. 

Gjennomføring av seminarer for høst 2019 vil bli diskutert på PFIN møte vår 2019. Dette 

gjelder spesielt for FINF1001 som er det eneste emnet fra DRI programmet som blir 

videreført.  

 

Sak 10/18 Samarbeid med OsloMet om opptak av studenter fra 

bachelorstudiet i arkivfag på masterstudiet i forvaltningsinformatikk 

(vedtakssak). 

Fra og med 2019 vil DRI-studiet være faset ut og antallet søkere fra denne gruppen til FINF, blir 

vesentlig redusert. Dersom søknaden til FINF skal bli tilfredsstillende, er det derfor nødvendig å 

bedre rekrutteringen, også fra studier utenfor UiO. Dette er bakgrunnen for at Dag Wiese Schartum 

har vært i kontakt med programansvarlig for bachelorstudiet i arkivvitenskap ved OsloMet og 

invitert til diskusjon om samarbeid med tanke på å klarlegge krav til denne studentgruppen for 

https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
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opptak på masterstudiet i forvaltningsinformatikk. Etter forslag fra Dag, har OsloMet gitt positiv 

respons på to alternative kriterier for opptak fra arkivstudiet. 

Vedtak: 

Søkere som har fullført bachelorstudiet i arkivvitenskap ved OsloMet er kvalifiserte for opptak til 

masterstudiet i forvaltningsinformatikk fra Høst 2020 hvis 

1) søkeren har skrevet bacheloroppgave (ARK3900) som i stor grad gjelder spørsmål knyttet 

til forvaltningsloven, arkivlova, personopplysningsloven, offentleglova eller annen 

lovgivning som er spesielt relevant for digital forvaltning, eller 

2) søkeren har avlagt eksamen ved et akkreditert europeisk universitet i emne som 

hovedsakelig gjelder personvernforordningen (GDPR). Emnet må minst tilsvare 10 

studiepoeng. 

Opptak på grunnlag av alternativ 1) krever begrunnet bekreftelse fra veileder. 

 

Sak 11/18 Semi-obligatoriske emner vår 2019 (vedtakssak) 

Studentene på Master i forvaltningsinformatikk skal velge ett semi-obligatorisk emne første og 

annet semester. Det er PFIN som vedtar hvilke emner som skal tilbys.  

IN5430 – IT and management 

UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (erstattes av TEK5530 våren 2019) 

JUS5650 – Cybersecurity Regulation 

JUS5630 – Privacy and Data Protection 

STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning 

Det foreslås at disse emnene tilbys også for V-19. 

Forslag til vedtak: 

Vedtak: 

Ovenfor nevnte emner skal gjelde som semi-obligatoriske emner for V-19.  
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Sak 12/18 Mulighet for studenter fra masterprogrammet Organisasjon, 

ledelse og arbeid (OADM) til å ta emnene FINF4011 og FINF4012 

I møte den 22.juni 2018 gjorde PFIN vedtak om at inntil fire studenter på master i OADM skal 

kunne følge emnene FINF4021 og FINF4022 som enkeltemnestudenter. Ordningen med kriterier 

for prioritering av søkere foreslås videreført uten tidsbegrensning. 

Vedtak: 

Studenter på masterstudiet i OADM har adgang til opptak på FINF4011 og FINF 4012. Det settes 

en grense på et samlet antall OADM-studenter på fire. Opptaket skjer manuelt, og studenter som 

har DRI-emner, JUROFF1201, JUR1630 Privacy and Data Protection eller andre jus-emner i 

utdanningen sin, gis forrang for øvrige søkere. 

 

Sak 13/18 Forslag til retningslinjer for veiledning på FINF4031 og FINF5002 

Forslag til retningslinjer for veiledning på FINF4031 og FINF5002  

Fra og med V-19 skal studenter for første gang skrive masteroppgave i forvaltningsinformatikk med 

omfang på 30 studiepoeng. I den anledning fremmer vi forslag til retningslinjer for veiledning. I 

retningslinjen inntar vi også noe om veiledning på FINF4031. H-18 er det bare gitt begrenset felles 

veiledning på FINF4031. For de studenter som skal skrive masteroppgave i V-19, vil det derfor bli 

tildelt veileder først etter at FINF4031 er fullført (noe som avviker fra forslaget til retningslinjer, se 

nedenfor). 

Forslag til: 

Retningslinjer for veiledning på FINF4031 og FINF5002  

Fastsatt av Programstyret for forvaltningsinformatikk.  (Teksten nedenfor er oppdatert i samsvar 

med diskusjonen i PFIN.) 

 1. Oppnevning av veileder mv. 
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I tredje semester skal studentene skrive individuell semesteroppgave på 6000 – 8000 ord 

(FINF4031). Emnet er obligatorisk for alle masterstudenter. Tretti poengs masteroppgave 

(FINF5002) skal skrives i 4. semester. Det er ønske og forventning om at semesteroppgaven skal 

bidra til å forberede studentene på masteroppgaven. Studenten kan likevel velge å gjøre helt 

forskjellige valg for de to arbeidene. 

Individuell veiledning gis primært i tilknytning til masteroppgaven. Det er ønskelig at veileder er 

samme person for begge skrivearbeider. Ved innledningen til undervisningen i FINF4031, gir AFIN 

hver student en veileder. Dette skal skje senest 1. september. 

Dersom studenten ønsker seg annen veileder enn den som er fastsatt av AFIN, skal hun si fra så 

fort som mulig. Kravet trenger ingen begrunnelse. Studenten bør likevel angi ønsker om den 

kompetanse veileder bør ha, eventuelt angi en bestemt person som er ønsket. 

Veilederforholdet som blir etablert ved oppstart på FINF4031 fortsetter normalt som et 

sammenhengende veiledningsforhold til arbeidet med FINF5002 er avsluttet.  

Studenter som befinner seg i utlandet mens skrivearbeid pågår, skal ta initiativ til at det blir gjort 

særskilt avtale med AFIN om hvordan veiledning skal skje, herunder om det skal gis veiledning fra 

lærer ved utenlandsk lærersted.  

AFIN kan ikke betale særskilt honorar til veileder som ikke har undervisningsplikt ved Juridisk 

fakultet. 

2. Veiledningens innhold og form 

Veiledningen skal minst inneholde støtte til å formulere problemstilling, litteratur- og kildesøk, 

disponering, metodiske spørsmål og språklig rettledning. Veileder skal dessuten være studentens 

diskusjonspartner og skal gi synspunkter som er til hjelp for studenten ved utprøving av 

resonnementer og argumentasjon. 

Veiledningen kan skje innenfor rammen av ulike veiledningsmetoder, og kan blant annet skje som 

individuell veiledning, fellesveiledning og veiledningsseminarer. 

3. Veiledningens varighet, hyppighet og progresjon 
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Hver student har til sammen krav på 2 timer individuell veiledning på semesteroppgaven og 15 

timer på masteroppgaven. I disse timetallene er det inkludert tid til forberedelse til 

veiledningsmøter. For hver gang med fellesveiledning eller veiledningsseminar som veileder 

oppfordrer studenten til å være med på, belastes det et forbruk på ½ time. 

Studenten har krav på veiledning med den hyppighet som studenten selv finner ønskelig. 

Veiledningen følger i utgangspunktet den progresjon som studenten selv velger. Dersom veileder 

mener det er nødvendig, kan han kreve at det settes opp en gjennomføringsplan som studenten må 

forholde seg til.  

Veiledningen tar normalt utgangspunkt i studentens disposisjon, manuskript, notat eller lignende. 

Veileder kan fastsette hva studenten skal gjøre fram til neste veiledning og kan angi med hvilken 

frist skriftlig materiale må foreligge før en veiledningstime. Dersom studenten eller veileder ikke er 

i stand til å overholde avtalte frister skal de straks gi beskjed og ta initiativ til at ny avtale kan 

inngås. 

Masteroppgaven bør leveres til sensur når veileder har gitt sin støtte til dette, men kan også leveres 

uten at slik støtte er gitt. Frist for innlevering av masteroppgave (FINF5002) er 15. mai. Frist for 

innlevering av semesteroppgave (FINF4031) fastsettes hvert semester og publiseres på 

semestersiden. 

4. Veiledning ved gjenopptakelse av avbrutt masterarbeid 

Er veilederforholdet knyttet til masteroppgaven avsluttet uten at arbeidet er fullført, kan studenten 

likevel senere søke AFIN om at veiledningen tas opp igjen. Studenten har i slike tilfeller ikke 

automatisk krav på nytt veiledningsforhold eller ny kvote veiledningstid. Søknaden vurderes ut ifra 

muligheten for å avslutte arbeidet på en vellykket måte. Hvis slike muligheter foreligger, kan en 

lærer (tidligere veileder eller andre) forplikte seg til å gi et visst antall timers veiledning, eventuelt 

på nærmere bestemte vilkår. 

En student som har blitt vurdert til karakteren F på masteroppgaven  og ønsker å forbedre 

resultatet ved å bearbeide og levere oppgaven til ny bedømmelse, kan gis én veiledningstime som 

ledd i planleggingen av det fornyede arbeidet. 

I en overgangsperiode gjelder retningslinjene i dette avsnittet også for kandidater på FINF5001 

Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (60 stp).  
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Vedtak: 

På grunnlag av det skriftlige utkastet og diskusjonen i PFIN-møtet gis AFIN fullmakt til å 

ferdigstille Retningslinjer for veiledning på FINF4031 og FINF5002. Retningslinjene skal gjelde fra 

og med V-19.  Ferdigstilt versjon av legges frem for PFIN til orientering i PFIN-møte V-19. 

 

Sak 14/18 Endring av eksamensordning for FINF4031 

Endring av eksamensordning for FINF4031 

Om eksamensordningen for FINF4021 semesteroppgave, heter det bl.a. på emnesiden: 

«Gjennomført muntlig presentasjonen er vilkår for eksamen. Det gis én samlet karakter som er 

basert på bedømmelse av semesteroppgaven, den skriftlige delen av presentasjonen (Powerpoint-

presentasjon eller lignende) og den muntlige fremføringen.» 

Dette semesteret ble muntlige presentasjoner holdt 22. november. Det er ønskelig at studentene 

skal kunne velge å studere ett semester i utlandet. Muntlige presentasjoner som krever fysisk 

tilstedeværelse gjør dette vanskelig. På denne bakgrunn inviteres PFIN til å vedta endring i 

eksamensordningen. Av likebehandlingshensyn, foreslås det ingen særordning for den som velger å 

studere utenlands, men to valgfrie eksamensformer for alle studenter på FINF4031. 

Vedtak:  

Gjennomført muntlig presentasjonen er vilkår for eksamen. Det gis én samlet karakter som er 

basert på bedømmelse av semesteroppgaven, den skriftlige delen av presentasjonen og den 

muntlige fremføringen. Muntlig fremføring kan skje via direkte nettmøte eller presentasjon der 

studenten er fysisk til stede. Studentene stilles fritt med hensyn til hvilke virkemidler de velger å 

bruke for å oppnå en god formidlingseffekt. 

 

Sak 15/18 Forslag til generiske sensorveiledninger for FINF4031 og 

FINF5002. 
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Det juridiske fakultetet har bestemt at det skal fastsettes generiske sensorveiledninger på emner 

der studentene velger problemstilling. PFIN inviteres til diskutere og vedta vedlagte forslag, se 

vedlegg 2. 

Vedtak: 

På grunnlag av det skriftlige utkastet og diskusjonen i PFIN-møtet gis AFIN fullmakt til å 

ferdigstille generiske sensorveiledninger for FINF4031 og FINF5002. Sensorveiledningen for 

FINF4031 skal gjelde for sensuren av FINF4031, H-18.  Sensorveiledningen for FINF5002 skal 

gjelde for sensur fra og med V-19. Ferdigstilte versjoner av begge sensorveiledninger skal legges 

frem for PFIN til orientering i PFIN-møte V-19. 

 

Sak 16/18 Eventuelt 

Studentrepresentant Nora Skjelstad (DRI) fremmet ønske om at kurset som SERI arrangerer om 

personvernforordningen, ettermiddager, 7. – 9. januar, også kan bli gjort tilgjengelig for 

studentene, eventuelt som podcast e.l. Kurset er betalt og arrangeres for å skaffe SERI inntekter i 

anledning senterets 50årsjubileum. Schartum mente slik bruk av kurset vil være vanskelig å få til 

på akseptabel måte, men lovet å vurdere tiltak for å styrke undervisningstilbudet vedrørende 

personvernforordningen.  


