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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 

Emnet FINF4012 er obligatorisk på FINF-studiet og i valgprofilen på MiR, «Personvern, sikkerhet og 
digital forvaltning». Emnebeskrivelsen har kunnskapskrav som gjenspeiler tittelen på emnet: 
Regulering, utvikling og bruk av IKT i digital forvaltning. Hovedvekten i undervisningen har imidlertid 
vært på «regulering». Årsaken er et meget stort behov for undervisning på norsk om 
personvernforordningen og om rettssikkerhetsspørsmål knyttet til digital forvaltning. Disse 
spørsmålene har dessuten hatt særlig stor aktualitet fordi det i 2019 både ble fremmet forslag til ny 
forvaltningslov (jf. NOU 2019: 5) og ny arkivlov (jf. NOU 2019: 9). Digital forvaltning var sentral 
bakgrunn for begge lovforslag. 
 
Dette forslaget til endring av emnebeskrivelsen for FINF4012 er bl.a. begrunnet i behov innen 
arbeidsmarkedet for kandidater med kunnskap om digital forvaltning og personvernforordningen i en 
norsk kontekst. En endring bør innebære mer systematisk undervisning om forordningen som gjør at 
sammenhengene til annen lovgivning kommer klart frem. Arkivlova, forvaltningsloven og 
offentleglova bør altså bli «koplet på» forordningen til en helhetlig behandling av de generelle 
rettsreglene som styrer digital forvaltning og store deler av samfunnet ellers. 
 
Et slikt tilbud som det skisserte finnes ikke i dag. Eneste undervisning om personvern på MiR er 
JUS5630 – Privacy and Data Protection. Emnet behandler spørsmål om personvern bredt, og har et 
europeisk, internasjonalt perspektiv. Pensum og undervisning er engelskspråklig. Det er enighet blant 
lærere som arbeider med personvernrett på JF at det er behov for et norsk-rettslig og norsk-språklig 
tilbud. Det har tidligere vært fremmet forslag overfor Fakultetet om et slikt nytt emne, men uten 
resultat foreløpig. En omlegging som foreslått her, vil trolig dekke mye av behovet for norskspråklig 
undervisning innen personopplysningsrett.1  
 
Dag WS utgir denne våren lærebok om personvernforordningen. Dette innebærer at det blir 
tilgjengelig en fremstilling som kan brukes som pensum. Riktignok går ikke boken langt inn i spørsmål 
om offentlig innsyn, og i forvaltningsrettslige og arkivrettslige spørsmål, men disse rettsspørsmålene 
er behandlet og har i det minste en solid «knagg» for videre redegjørelser og diskusjoner. Det finnes 
andre bøker på norsk om forordningen, men disse gir ikke en tilstrekkelig inngående fremstilling, og 
inneholder for lite forklaringer om sammenhenger mellom ulike deler av forordningen. 
 
I møte den 4. desember 2019 drøftet PFIN en mulig omlegging av kunnskapskravene i FINF4012 slik 
at de rettslige elementene styrkes og konkretiseres, og andre elementer blir dempet. PFIN gav sin 
prinsipielle tilslutning og ba om et konkret forslag til endringer. Endringene skal ses i sammenheng 
med emnebeskrivelsen for FINF4011 som har et klart teknologisk innhold. Endret FINF4012, og 
FINF4011 (som ikke vil få endret emnebeskrivelse i 2020), må ses i sammenheng og skal samlet sett 
gi nødvendige tverrfaglig innsikter. I tillegg vil forslaget til innføring av case-basert 
seminarundervisning på emne FINF4011, FINF4012 og FINF4021 styrke det tverrfaglige innholdet. 

                                                           
1 Kanskje bortsett fra fag som helserett og politi- og straffeprosessrett, der det er relativt mye norsk nasjonal 
særlovgivning. 

http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5630/index.html


 

Emnebeskrivelsen slik den er i dag 

FINF4012 – Digital forvaltning: Regulering, 

utvikling og bruk av IKT 

 

Kort om emnet 

Emnet gir deg kunnskaper om konkrete typer IKT-systemer i offentlig sektor, særlig knyttet 

til det å treffe enkeltvedtak ved hjelp av rettslige beslutningssystemer. Herunder gir emnet 

kunnskaper om utvalgte teknologiske felleskomponenter, dvs. teknologiske tjenester som flere 

forvaltningsorganer benytter (f.eks. ID-porten, Folkeregisteret og Altinn). 

Det gis dessuten en bred gjennomgang av hvordan disse systemene og tjenestene er rettslig 

regulert, herunder særlig når det gjelder ivaretakelse av rettssikkerhet, personvern, arkivering 

og journalføring, elektronisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet. Den rettslige 

reguleringen gjelder både utvikling og bruk av rettslige beslutningssystemer og andre digitale 

hjelpemidler. 

 

For studenter med opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år): Har du vurdert å spesialisere 

deg innenfor et fagområde ved å velge en profil? Emnet er en del av profilen Personvern, 

sikkerhet og digital forvaltning 

Hva lærer du? 

Kunnskapsmål 

Kandidatene våre skal ha 

 god oversikt over og forståelse av hvordan offentlig forvaltning bruker IKT i 

forbindelse med enkeltsaksbehandling og kommunikasjon med innbyggerne, herunder 

suksesskriterier og utfordringer i denne forbindelse 

 god oversikt over og forståelse av lovgivning som har særlig betydning for utvikling 

av rettslige beslutningssystemer som skal brukes til å treffe enkeltvedtak 

 god oversikt over og forståelse av lovgivning som har særlig betydning for bruk av 

rettslige beslutningssystemer som skal brukes til å treffe enkeltvedtak 

 god forståelse for samspillet mellom rettslig regulering i forvaltningen og annen 

virkemiddelbruk 

 god forståelse for mulige konflikter mellom hensynet til rettssikkerhet og personvern 

på den ene side, og hensynet til effektivitet på den annen side 

https://www.uio.no/studier/program/jus/index.html
https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html


Ferdighetsmål 

Kandidatene våre skal kunne 

 vurdere om konkrete systemløsninger knyttet til enkeltsaksbehandling representerer en 

rimelig balanse mellom kryssende hensyn 

 vurdere hvilken lovgivning mv det må tas hensyn til for at utviklingen av en konkret 

systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal bli i samsvar med gjeldende rett 

 vurdere hvilken lovgivning mv det må tas hensyn til for at bruk av en konkret 

systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal være i samsvar med gjeldende rett 

Generell kompetanse 

Kandidatene våre skal ha 

 evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon 

 kritisk-konstruktiv tilnærming til rettslig regulering av digital forvaltning 

 

 

Forslag til ny emnebeskrivelse 

FINF4012 – Rettslig regulering av 

personvern og digital forvaltning 

 

Kort om emnet 

Emnet gir deg solide kunnskaper om den rettslige reguleringen av digital forvaltning og 

herunder personopplysningsvern i offentlig forvaltning og ellers i samfunnet. Særlig vekt blir 

lagt på personvernforordningen (GDPR) i norsk kontekst og spørsmål om rettssikkerhet 

knyttet til automatisert rettsanvendelse. I emnet går vi både i dybden av utvalgte rettsspørsmål 

og lærer om sammenhenger og samvirke mellom bestemmelser i personvernforordningen, 

forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova. Emnet inneholder også diskusjoner om hvordan 

digital forvaltning best kan reguleres.  

 

 

For studenter med opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år): Har du vurdert å spesialisere 

deg innenfor et fagområde ved å velge en profil? Emnet er en del av profilen Personvern, 

sikkerhet og digital forvaltning 

https://www.uio.no/studier/program/jus/index.html
https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html
https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/profiler/personvern-sikerhet-og-digital-forvaltning.html


Hva lærer du? 

Kunnskapsmål 

Kandidatene våre skal ha 

 god oversikt av og overordnet forståelse for hvordan IKT er rettslig regulert for å 

ivareta personvern, rettssikkerhet og offentlighet. 

 inngående kunnskaper om regler som skal ivareta innbyggernes personvern, i offentlig 

forvaltning og ellers 

 grunnleggende kunnskaper om lovgivning som har særlig betydning for utvikling av 

rettslige beslutningssystemer2 

 god oversikt over og forståelse av lovgivning som har særlig betydning for bruk av 

rettslige beslutningssystemer som skal brukes til å treffe enkeltvedtak 

 god forståelse for samspillet mellom rettslig regulering i forvaltningen og annen 

virkemiddelbruk 

 god forståelse for mulige konflikter mellom hensynet til rettssikkerhet og personvern 

på den ene side, og hensynet til effektivitet på den annen side 

Ferdighetsmål 

Kandidatene våre skal kunne 

 inngående vurdere om konkrete systemløsninger er i samsvar med 

personvernregelverket 

 vurdere hvilken lovgivning det må tas hensyn til for at utvikling av en konkret 

systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal bli i samsvar med gjeldende rett 

 vurdere hvilken lovgivning det må tas hensyn til for at bruk av en konkret 

systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal være i samsvar med gjeldende rett 

 vurdere om konkrete systemløsninger knyttet til enkeltsaksbehandling representerer en 

rimelig balanse mellom kryssende hensyn 

 

Generell kompetanse 

Kandidatene våre skal ha 

 evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon 

 kritisk-konstruktiv tilnærming til rettslig regulering av digital forvaltning og av 

behandling av personopplysninger 

 

 

 

                                                           
2 Studentene får spesialisert kunnskap om dette i FINF4021. 



Vedtak: 

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

IKT endres til 4012 Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning. 

2) PFIN gir sin tilslutning til emnebeskrivelsen av FINF4012 slik den er formulert ovenfor. 

3) PFIN anbefaler at FINF4012 består i valgprofilen Personvern, sikkerhet og digital forvaltning 

på MiR med de endringene som er vedtatt 

4) Endringene gjennomføres fra og med høsten 2020. 


