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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), 

sirkulasjonssakene 1/20 og 2/20  

 

Forslagene ble sendt ut på e-post til PFINs medlemmer, med frist å melde tilbake innen 1.april. 

Ved utløpet av fristen hadde 5 av 6 representanter gitt sitt syn på saken. Av de 5 som kom med 

tilbakemelding gikk alle inn for forslagene som ble fremmet i sirkulasjonssak 1/20 og 2/20. Det 

kom ingen tilbakemelding fra representanten ved Institutt for informatikk.  

Det kom ikke inn forslag til endring.  

I sakspapirene til sak 1/20 som ble sendt til PFINs medlemmer stod det beskrevet at FINF4012 i 

tillegg til nytt navn og emnebeskrivelse ville bytte emnekode til FINF4013. Men av tekniske årsaker 

vil ikke emnekoden endres, kun emnenavn og emnebeskrivelse. Dette er nå redigert i sakspapirene 

som er vedlagt referatet. Dette har ingen konsekvens for innholdet i vedtaket utover at emnekoden 

FINF4013 i papirene er erstattet med FINF4012. 

 

 

PFIN, sirkulasjonssak 1/20 

Forslag om endring av emnebeskrivelsen for FINF4012 – «Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk 

av IKT» og endring av emnenavnet til «Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning».  

Bakgrunn – se vedlegg 1/20 

Vedtak: 

1) PFIN gir sin tilslutning til at navnet på emnet 4012 Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk 

av IKT endres til Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning. Emnekoden FINF4012 

beholdes. 

2) PFIN gir sin tilslutning til emnebeskrivelsen av FINF4012 slik den er formulert i vedlegg nr 1 

3) PFIN anbefaler at FINF4012 fortsatt inngår i valgprofilen Personvern, sikkerhet og digital 

forvaltning på MiR med de endringene som er vedtatt 

4) Endringene gjennomføres fra og med høsten 2020. 
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PFIN sirkulasjonssak 2/20 

Forslag til omstrukturering av undervisningen i første semester på FINF 

Bakgrunn – se vedlegg 2/20 

 

 

Vedtak: 

1) PFIN gir sin tilslutning til omstrukturering av undervisningen på første semester på FINF-studiet, i 

samsvar med beskrivelsen i punktene A – C, og E i vedlegg nr 2  

2) Forutsetninger for endringer av krav til obligatoriske oppgaver (element D i vedlegg 2) utredes 

nærmere med tanke på å fremme nødvendige forslag til vedtak høsten 2020, med gjennomføring fra 

og med våren 2021.  

3) Ved gjennomføring av reformene nevnt i punkt 1) kan emneansvarlig i samråd med 

programansvarlig gjøre mindre endringer i timefordelingen mellom de ulike undervisningsformene 

som er skissert i punktene A – C og E og F i beskrivelsen. 

4) Det gjennomføres en evaluering av endringen der en spesielt legger vekt på studentenes synspunkter 

på reformen. Evalueringsresultatene legges frem for PFIN til diskusjon innen utløpet av januar 2021. 

 

 

 

 

 


