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Oppgave: 

På siste side av denne oppgaven finner du en figur som angir hovedelementene i en 

automatisert rettslig beslutningsprosess.  Figuren har vært brukt i undervisningen i DRI 

1001, men alle forklarende elementer er fjernet. 

1) Forklar figuren ved at du knytter dine kommentarer til hvert av elementene (bokser 

og piler).  Målet er å beskrive og forklare hovedelementene i en automatisert rettslig 

beslutningsprosess som resulterer i et enkeltvedtak. 

2) Gjør rede for sammenhenger mellom rettssikkerhetsidealet og personvernidealet. 

3) Nevn minst to personvern- og/eller rettssikkerhetsutfordringer som kan knyttes til 

oppgavens del 1. 

 

 

 

Presiseringer av oppgaven: 

 Når du løser del 1 av oppgaven, bør du sette navn på hvert av elementene (med 

bokstaver, tall eller lignende), slik at det blir lett å henvise mellom figuren og din 

forklarende tekst. 

 Det er en klar fordel dersom du bruker virkelige eller konstruerte eksempler for å 

illustrere poengene i besvarelsen. 

 Hver av delene i oppgaven teller omtrent likt ved sensur. 

 

 

Tillatt hjelpemiddel: 

 Norsk ordbok 

 

 

 

Lykke til! 
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Oppgåve: 

På siste side av denne oppgåva finn du ein figur som viser hovudelementa i ein 

automatisert rettsleg beslutningsprosess.  Figuren har vore brukt i undervisninga i DRI 

1001, men alle forklarande element er fjerna. 

4) Forklar figuren ved at du knyt dine kommentarar til kvart av elementa (boksar og 

piler).  Målet er å beskrive og forklare hovudelementa i ein automatisert rettsleg 

beslutningsprosess som resulterer i eit enkeltvedtak. 

5) Gjer greie for samanhengar mellom idealet om rettstrygd og personvernidealet. 

6) Nemn minst to utfordringar for personvern og/eller rettstrygd som kan knytast til 

oppgåva del 1. 

 

 

Presisering av oppgåva: 

 Når du løyser del 1 av oppgåva, bør du sette namn på kvart av elementa (med 

bokstavar, tal eller liknande), slik at det blir lett å vise mellom figuren og di 

forklarande tekst. 

 Det er ein klar fordel dersom du bruker verkelege eller konstruerte eksempel for å 

illustrere poenga. 

 Kvar av delene i oppgåvene tel omtrent likt ved sensur. 

 

 

Tillatt hjelpemiddel: 

 Norsk ordbok 

 

 

 

Lykke til! 
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