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Oppgave: 

Tenk deg at du skal utforme en Internettbasert rutine for Statens lånekasse for utdanning.  

Rutinen skal gjøre det mulig for studenter å søke om lån og stipend elektronisk. 

 Hvilke av målene for bruk av IKT i statsforvaltningen kan en slik rutine sies å understøtte? 

 Hvordan bør en slik rutine være for at den etter din mening skal ivareta hensynet til 

studentenes personvern og rettsikkerhet? 

 

Besvarelsen skal inneholde tre hovedelementer: 

1) En kort redegjørelse for de relevante målene for IKT i statsforvaltningen. 

2) Beskrivelse av hvorledes selve rutinen bør utformes (hvordan opplysninger skal fylles ut, 

hvilken informasjon som bør gis ved utfylling mv). 

3) Begrunnelsen for at de enkelte elementene under 2) ivaretar hensyn til personvern og 

rettssikkerhet. (Eventuelt kan du også drøfte hvilke forutsetninger som må være til stede 

for at begrunnelsene er holdbare.) 

 

 

Presiseringer av oppgaven: 

 Delene 2) og 3) skal utgjøre hoveddelen av besvarelsen, til sammen minst ¾. 

 Besvarelsen på del 3) skal ikke skrives som en generell fremstilling av personvern- og 

rettssikkerhetsidealet. 

 Du kan godt lage skisser/figurer, men hoveddelen av besvarelsen skal være som vanlig 

tekst. 

 

 

 

Tillatt hjelpemiddel: 

 Norsk ordbok 

 

 

 

 

Lykke til! 
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Digital forvaltning (DRI 1001) 
Fredag 5. desember 2003, klokka 9.00-15.00 

 

 

 

 

Oppgåve:  

Tenk deg at du skal utforme ei Internettbasert rutine for Statens lånekasse for utdanning. 

Rutina skal gjere det mogleg for studentar å søkje om lån og stipend elektronisk. 

 Kva mål for bruk av IKT i statsforvaltninga kan ei slik rutine seiast å støtte? 

 Korleis bør ei slik rutine vera for at ho etter di meining skal ta omsyn til personvern og 

rettstryggleik for studentane? 

 

Svaret ditt skal ha tre hovudelement: 

1) Ei kort utgreiing om dei relevante måla for IKT i statsforvaltninga. 

2) Skildring av korleis sjølve rutina bør utformast (korleis opplysningar skal fyllast ut, kva 

informasjon som bør gjevast ved utfylling mv). 

3) Grunngjeving for at dei einskilde elementa under 2) tek omsyn til personvern og 

rettstryggleik. (Eventuelt kan du også drøfte kva føresetnader som må vera til stades for at 

grunngjevingane er haldbare.) 

 

 

Presisering av oppgåva: 

 Delane 2) og 3) skal vera hovuddelen av svaret, til saman minst ¾. 

 Svaret på del 3) skal ikkje skrivast som ei generell framstilling av personvern- og 

rettstryggleiksidealet. 

 Du kan godt lage skisser/figurar, men hovuddelen av svaret skal vera vanleg tekst. 

 

 

 

Tillate hjelpemiddel: 

 Norsk ordbok 

 

 

 

 

Lykke til! 
 

 

 


