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VEDTAKSSAKSSAK – INNSTILLING TIL FAKULTETSSTYRET ANGÅENDE NEDLEGGELSE AV PROGRAMMET 
BACHELOR I DEMOKRATI OG RETTIGHETER – ORIENTERING OM ENDRINGER I ØVRIGE STUDIETILBUD I 
FORVALTNINGSINFORMATIKK  
 

1. Innledning 

 

Fakultetet igangsatte i november 2015 en vurdering av hvorvidt studieprogrammene " DRI - 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)" og "FINF - Forvaltningsinformatikk 

(master - to år)" bør opprettholdes. Bakgrunnen for dette er svak studiepoengsproduksjon og 

gjennomføringsgrad på programmene. Fakultetet prioriterer å bedre studiekvaliteten og har et 

stort behov for å styrke Master i rettsvitenskap. Vi er derfor nødt til å se kritisk på 

ressursdisponering internt på fakultetet samtidig som vi arbeider for økte budsjettrammer.   

 

Vurderingen er en oppfølging av gjennomgang av studieprogrammene som vi gjennomførte i 2010 

(jf. Orienteringssak om økonomi i studieprogrammene til styremøtet 9. desember 2010, sak 5c) om 

«terskelverdier» http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2010/101209/sak-5c.pdf).  

Der ble det påpekt at blant annet de nevnte programmer måtte arbeide for å øke sin 

gjennomføringsgrad.   

 

Saken har vært diskutert med IFP/AFIN i dekanatmøte 3. november 2015 og 20. april 2016.  

 

Følgende Dekanvedtak, ble fattet 31. august 2016 jf. vedlegg 8:   

 

Dekanen gir sin tilslutning til at AFIN gjennomfører de endringer i FINF-programmet som er 

beskrevet i notat fra prodekan for studier av 24. mai 2016 «Vurdering av programmene BA DRI 

og MA FINF».  

 

Dekanen foreslår for fakultetsstyret at DRI-programmet legges ned. For å ivareta rekruttering til 

FINF skal faget DRI 1001 Digital forvaltning fortsatt tilbys på BA-nivå.  

 

Fakultetsadministrasjonen lager saksfremlegg i samråd med IFP, der dette beskrives nærmere 

og der også den løsning AFIN har skissert som et alternativ beskrives. Dekanen legger til grunn 

at det utarbeides overgangsordninger for studentene og ivaretakelse av berørte tilsatte.  

http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2010/101209/sak-5c.pdf
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Forutsatt at fakultetsstyret slutter seg til forslaget vil fakultetet melde inn «nullopptak» for DRI 

for studieåret 2017/18. 

 

Saken behandles i oktober 2016 og skal deretter legges frem for Universitetsstyret som en del av 

sak om «Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2018/2019». 

 

2. Fakultetets vurderinger og anbefalinger  

Vi refererer noen av de innledende formuleringer i dekanvedtaket i vedlegg 8, som oppsummerer 

våre overordnede vurderinger:   

 

«Dekanatet legger vekt på å videreutvikle fagområdet forvaltningsinformatikk både med tanke 

på forskning og undervisning og ser store muligheter for å styrke tverrfaglige samarbeid med 

andre forskningsmiljøer og studieprogram. Dekanatet vil også arbeide for å integrere 

forvaltningsinformatikk i større grad i Master i rettsvitenskap.  

 

Dekanatet legger til grunn at forskning og utvikling av fagområdet retts- og 

forvaltningsinformatikk kan videreføres gjennom opprettholdelsen av Master i 

forvaltningsinformatikk med de endringene som er foreslått. Tverrfagligheten ivaretas gjennom 

valgemneprofilen for Master i rettsvitenskap og gjennom samarbeid med andre 

bachelorprogrammer som rekrutterer til FINF.  

 

DRI har en så lav gjennomføringsgrad, selv med de korrigeringer til tallene som PFIN har lagt 

frem, at dekanatet ikke kan anbefale videreføring.  I tillegg til hensynet til forsvarlig 

ressursutnyttelse er dekanatet opptatt av at det høye studentfrafallet vil virke negativt på 

læringsmiljøet blant studentene. 

..….» 

 

3. Bakgrunnsinformasjon 

 

3.1       Gjennomføringsgrad og studiepoengsproduksjon 

Vedlegg 9 beskriver gjennomføringsgrad og studiepoengsproduksjon for AFINs studieprogrammer.  

DRI har en lav gjennomføringsgrad målt som antall ferdige kandidater i prosent av årlig 

opptaksramme. Korrigerte tall som Programrådet for forvaltningsinformatikk viser til (jf vedlegg 5) 

gir gjennomføring på 35 % i stedet for 27 % som er de offisielle tall fra DBH. Uansett mener 

fakultetet at dette er for lavt til at vi kan anbefale videreføring av DRI-programmet. 

AFIN har påpekt at UiO gjennomgående har lav gjennomføringsgrad på UiOs BA-programmer.  I 

de offisielle tallene er "Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid" 

29,8 %.  Dette er ikke direkte sammenlignbart med tallet ovenfor siden vi der har med de som har 

brukt mer enn den normerte tid. UiOs tall viser uansett at det er behov for forbedringer og vi finner 

det ikke forsvarlig å legge dette til grunn som en «standard». 



 3 

3 
 

Når det gjelder studiepoengsproduksjon per student ligger DRI lavere enn gjennomsnittet for 

fakultetet, jf. tabell på side 2 i vedlegg 9. Gjennomsnittet for de siste seks år er 38,9 for DRI, 33 for 

FINF og 44,5 for hele fakultetet. 

 

3.2 Bemanning  

Det er i dag to faste vitenskapelige stillinger knyttet til AFIN. Deres undervisningskapasitet blir 

benyttet fullt ut i studieprogrammene DRI og FINF. Videre har IFP en 100 % stilling som 

studiekonsulent knyttet til AFIN. Studiene benytter tjenester fra fakultetsadministrasjonen blant 

annet knyttet til eksamensavvikling.  Videre brukes timebetalt undervisning, veiledning og sensur. 

Personalkostnadene er beskrevet i økonomipunktet nedenfor.  

 

En av de vitenskapelig tilsatte ved går av i 2016. Denne stillingen inngår i fakultetets stillingsplan 

for 2017 og er planlagt brukt til et prioritert fagområde i rettsvitenskap. Behovet for 

undervisningskapasitet i FINF tenkes dekket av den gjenværende stilling, timebetalt undervisning, 

og gjennom samarbeid med andre fakulteter.   

 

Studiekonsulentstillingen har anslagsvis 60 % av sine oppgaver knyttet til DRI men den langsiktige 

innsparing anslås til noe mindre, 50 %. Dette for å ta høyde for at ett BA-emne tenkes videreført og 

at FINF emnene i større grad skal benyttes av studenter fra MA i rettsvitenskap.  Innsparingen vil 

komme gradvis i tiden 2017 – 2019, i takt med at tilbudet fases ut.   

 

 

3.3 Økonomi 

 

Vedlegg 3 er notat fra Fakultetsadministrasjonen av 20. mai 2016 som beskriver de økonomiske 

konsekvensene.  Oppsummert viser den økonomiske gjennomgangen at studiet i seg selv og 

sammenlignet med andre studier ikke er spesielt kostbart, når det gjelder undervisningsopplegg, 

antall timer, etc. Problemet er den dårlige gjennomføringen, 27 % etter DBH-tall, som gjør at 

kostnaden pr student blir høy, sammenlignet med andre studier, i tillegg til at det påvirker 

fakultetets gjennomføringstall negativt. 

 

Når det gjelder faglig bemanning har vi som nevnt omdisponert en stilling til et prioritert 

fagområde i rettsvitenskap. Undervisningsdelen (50 %) av denne stillingen utgjør ca. 500.000 kr.  

 

Administrative besparelser vil komme gradvis i perioden 2017 – 2019 og til slutt utgjøre ca. 

500.000 kr, og av dette vil omtrent 1/3 komme på fakultetets fellestjenester og 2/3 ved IFP. 

 

I tillegg vil vi gradvis kunne redusere utgifter til timebetalt undervisning, veiledning og sensur med 

200.000 kr per år. 

 

Totale årlige midler som kan omdisponeres anslås til 1,2 mill kr, av dette vil anslagsvis 200.000 gå 

med til å opprettholde emnet DRI 1001.  
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Studieplassene tenkes overført til programmer med høyere gjennomføringsgrad slik at 

inntektssiden vil bli styrket.  Det vises til egen sak om omdisponering av studieplasser. De 

programmer som tenkes tilgodesett har en gjennomføringsgrad som er minst dobbelt så stor som 

DRI.  

 

Studiepoengsinntekten fra DRI-programmet i dag er anslått til ca. 500 000 kr. Det er vanskelig å 

beregne effekt av endringer på inntektene, men teoretisk er det et potensial, gitt dagens lave nivå 

for DRI. En forbedring på 50 % i gjennomføring og studiepoeng ved at studenter flyttes fra DRI til 

andre programmer vil gi ca. 250 000 kr i ekstra inntekter. 

 

 

4. Ivaretakelse av berørte parter 

 

4.1  Ivaretagelse av berørte tilsatte 

 

Det er i hovedsak to stillinger som vil bli berørt av en nedleggelse av DRI-programmet, 

programleder og studiekonsulent, begge i 100 % -stilling (se punkt 3.2 om konsekvenser for 

bemanning). Programleder og studiekonsulent har vært involvert i prosessen så langt og er 

informert om endringene som er foreslått. Instituttleder og kontorsjef ved Institutt for Privatrett 

har ansvar for å informere og følger opp de to ansatte. Fakultetet og instituttet vil involvere 

tillitsvalgte i saken, i første omgang ved å informere i planlagt møte med tillitsvalgte 10. oktober. Vi 

vil da blant annet avklare videre saksgang.  

 

4.2 Ivaretagelse av berørte studenter 

 

Studenter som er tatt opp på et program, har krav på å fullføre programmet. Dersom nedleggelse 

av DRI-programmet vedtas, vil siste kull gå ut våren 2019. Det vil også bli tilrettelagt slik at 

studenter som er forsinket i sin studieprogresjon eller har utsatt studiestart vil få mulighet til å 

fullføre.  Fakultetet og instituttet er i ferd med å skissere en plan for utfasing med beskrivelse av 

overgangsordninger.  

 

Studentrepresentanter for DRI-programmet har vært involvert i saken gjennom deltakelse i 

programrådet (PFIN). Videre har studentforeningen SERIøs levert innspill til saksbehandlingen (se 

vedlegg 6).  Det tas sikte på et informasjonsmøte for alle berørte studenter tidlig i november. 

Endelig informasjon om saken foreligger ikke før behandlingen i Universitetsstyret i juni 2017.  

 

Opptaket for nye søkere til studieprogrammet publiseres 1. februar 2017. Det vil den forbindelse gå 

ut informasjon om foreslått nedleggelse av programmet til søkerne.  Som det fremgår av punkt 7 

foreslår vi også ikke å ta opp nye studenter høsten 2017. 
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4.3 Tiltak for å sikre videre rekruttering til Master i 

Forvaltningsinformatikk  

 

Ved en nedleggelse av DRI-programmet må det rekrutteres studenter fra andre studieprogram til 

Master i forvaltningsinformatikk. Hittil har så godt som alle kvalifiserte søkere til 

masterprogrammet kommet fra DRI (jf vedlegg 7).  

 

Studenter fra Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse (OADM) ved SV-fakultetet kvalifiserer 

til opptak dersom de tar fordypning i forvaltningsinformatikk. Denne muligheten opprettholdes 

ved å beholde introduksjonsemnet DRI1001 Digital forvaltning. Det er per i dag få studenter på 

OADM som velger forvaltningsinformatikk i fordypning, men det ligger muligheter for å styrke 

samarbeidet med dette programmet og i større grad markedsføre forvaltningsinformatikk som en 

attraktiv mulighet for disse studentene.  

 

Master i forvaltningsinformatikk er også aktuelt for blant annet studenter på Bachelor i 

informatikk: Design, bruk og interaksjon. Dette studieprogrammet har per i dag en valgfri 40-

gruppe med jus- og DRI-emner. Det er også mulighet for andre søkere med andre kombinasjoner 

av jus, informatikk og samfunnsfag å søke seg til utdanningen. 

 

Dekanatet mener at det gjennom de endringene som foreslås for Master i Forvaltningsinformatikk 

(se punkt 6) vil være rom for sterkere tverrfaglig samarbeid enn i dag, som kan åpne muligheter for 

flere typer studenter. Det vil videre være nødvendig – og mulig - å gjøre en ekstra innsats i å 

markedsføre studieprogrammet mot potensielle fakultet og studenter.  

 

 

5. Alternativ løsning for DRI-programmet  

 

Dette avsnittet beskriver en alternativ løsning for DRI dersom fakultetsstyret ikke støtter 

anbefalingen om nedleggelse.  Siden AFIN fra 2017 vil disponere én, mot tidligere to vitenskapelige 

stillinger er det ikke realistisk å videreføre programmet uten tilpasninger.      

 

AFIN har foreslått en fornyet, forenklet og billigere modell for DRI. I tillegg til DRI1001 (rosa) som 

uansett tenkes videreført, forutsetter dette to 10 studiepoengsemner med ordinær undervisning 

(DRI1000 og DRI 3010), samt et avsluttende prosjektarbeid i grupper på 4 personer (DRI3010) 

som kun krever veiledningsinnsats. Denne modellen vil ikke innebære brudd med dagens ordning, 

og vil trolig sikre minst samme antall primærsøkere som i dag (ca. 100). En forenklet modell med 

enhetlig studieløp for DRI gjør det sannsynlig med forbedret gjennomstrømming. Modellen vil gi 

lærerkostnader på noe over 500.000 kr. Denne utgiften vil sikre tilstrekkelig rekruttering til 

masterstudiet i forvaltningsinformatikk. Modellen vil kunne medføre redusert behov for 

administrativ støtte. 

 

Mulig ny modell for DRI (jf side 7 i vedlegg 2): 
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6. semester 3001 Prosjektarbeid Fordypningsvalg 

5. semester DRI3010 Systemutvikling og 

offentlig styring 

 

JUS5502 Lovgivningslære 

JF 

Fritt valgt emne 

4. semester 

 

Mulig utenlands-

opphold 

JUR1630 Privacy and Data 

protection 

JF 

INF1050 – 

Systemutvikling 

MN 

Fritt valgt emne 

3. semester JUROFF1201 Introduksjon i 

forvaltningsrett 

JF 

INF1500 - Introduksjon 

til design, bruk, 

interaksjon 

MN  

STV1400 - Offentlig 

politikk og 

administrasjon 

SV 

2. semester RINF1100 Ytringsfrihet, medie- 

og nettregulering 

JF 

 

 

STV1201- EU som 

politisk system, eller 

STV1520 - Det politiske 

systemet i Norge fra 

1814 til i dag 

SV 

JFEXFAC04 

Rettsvitenskapelig 

variant, JF eller 

SVEXFAC03 

Samfunnsvitenskapelig 

variant, SV 

1. semester DRI1000 Teknologi, jus og 

samfunn (nytt) 

 

DRI1001 Digital 

forvaltning 

 

Ex.phil 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

 

6. Orientering om planlagte endringer for Master i forvaltningsinformatikk 

 

Programleder for Master i forvaltningsinformatikk, Dag Wiese Schartum, har skissert en ny modell 

for mastergraden (se vedlegg 2). Den største endringen gjelder reduksjon av masteroppgaven fra 

60 til 30 stp som tiltak for å bedre gjennomføring på normert tid. Videre er det foreslått 

oppsplitting av to emner på hhv 30 og 20 stp til 10 studiepoengsenheter. Dette åpner for å bruke 

deler av masterundervisningen i en profil på master i rettsvitenskap og eventuelt på andre 

mastergrader. Det er ikke tvilsomt at de nye fagene vil være godt egnet som tilbud til studenter på 

master i rettsvitenskap, og at de også innebærer en utnyttelse av undervisningsressursene. 

Dekanatet har stilt seg positive til endringsforslaget og støtter videreutvikling fagområdet 

forvaltningsinformatikk både med tanke på forskning og undervisning.  

 

7. Orientering om midlertidig stans i opptak til DRI for studieåret 2017/18  

 

I sak om opptaksrammer for 2017/18, orienteringssak 6 a, foreslår vi at fakultetet ikke tar opp nye 

studenter høsten 2017. Det er lagt inn et forbehold om at vedtak om nedleggelse av DRI-

programmet er under behandling.  
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8. Videre behandling av saken 

 

Saken behandles i Fakultetsstyret 17. oktober 2016 og skal deretter legges frem for 

Universitetsstyret som en del av sak om «Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 

2018/2019» Frist for sak til UiO er 1. april 2017. 

 

 

9. Forslag til vedtak  

 

Fakultetsstyret slutter seg til at fakultetet foreslår for Universitetsstyret å legge ned studieprogrammet 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet fra og med studieåret 2018/19.   

 

 

 

 

Saksbehandlere: Elisabeth Ulleberg (2285934, elisabeth.ulleberg@jus.uio.no ), Eivind Roll (22859832 

eivind.roll@jus.uio.no) 

Vedlegg:  

1. «Periodisk ekstern evaluering DRI- og FINF-programmet 2016» (8. april 2016)  

2. Notat fra Dag Wiese Schartum av 18. mai 2016 "Forslag til samlet IKT-rettet studietilbud ved JF"  

3. Notat fra Fakultetsadministrasjonen av 20. mai 2016 - Vurdering av effekt på ressurser ved 

endring/nedleggelse av AFIN 

4. Notat fra prodekan for studier av 24. mai 2016 «Vurdering av programmene BA DRI og MA FINF» 

5. Uttalelse fra Programrådet for Forvaltningsinformatikk i anledning Det juridiske fakultets innstilling 

i sak «Vurdering programmene BA DRI og MA FINF» av 1. juni 2016 

6. Uttalelse fra SERIøs studentforening i anledning sak «Vurdering programmene BA DRI og MA 

FINF» av 3. juni 2016  

7. Notat fra Dag Wiese Schartum av 14. juni 2016 «Utfyllende opplysninger vedrørende rekruttering til 

FINF mv.»  

8. Dekanvedtak – anbefaling om endringer i FINF programmet og innstilling til fakultetsstyret 

angående nedleggelse av DRI-programmet - 31. august 2016  

9. Tall for studieprogrammene i forvaltningsinformatikk – kandidatproduksjon, studiepoeng per 

student og søkertall 

mailto:eivind.roll@jus.uio.no
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