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Dekanvedtak – JF – 2018/23: Papirbaserte hjelpemidler på emner 
med digitale hjelpemidler  

Bakgrunn 
 Våren 2018 vurderte en arbeidsgruppe blant annet stillingen til papirbaserte hjelpemidler i lys 

av innføringen av digitale hjelpemidler.  
 Arbeidsgruppens flertall (5 medlemmer og gruppens leder) gikk inn for at papirbaserte 

hjelpemidler utfases når ett emne skal ta i bruk digitale hjelpemidler. Et mindretall i 
arbeidsgruppen (3 medlemmer) ønsket å videreføre papirbaserte, innarbeidede hjelpemidler 
som supplement til det digitale, mens et annet mindretall (1 medlem) ønsket at papirbaserte, 
innarbeidede hjelpemidler ble videreført for studenter med oppstart til studiet før våren 2018.   

 PMR avholdt et ekstraordinær møte den 14. august hvor medlemmene ble bedt om å ta stilling 
til de faglige syn som fremkom i rapporten fra arbeidsgruppen. Representant for LLMs og 
studieårsansvarlig for 5. studieår var forhindret til å møte til møtet, representant for LLMS 
sendte før møtet inn sitt syn på rapporten og studieårsansvarlig på 5. studieår har selv deltatt i 
arbeidsgruppen og hennes syn fremkommer i rapporten.  
 

Hovedproblemstillinger 
 Representantene Hjelmeng, Østerud, Nordrum, Ørstavik og Olsen stemte for at de papirbaserte 

hjelpemidlene nå utfases samme semester ett emne tar i bruk digitale hjelpemidler i henhold til 
innfasingsplanen for eksamensavvikling i Silurveien og digitale hjelpemidler. Representantene 
Stridbeck, Baardseth og Dale stemte for at de papirbaserte hjelpemidlene videreføres som 
supplement til de digitale hjelpemidlene som en overgangsordning, det ble tatt utgangspunkt i 
den overgangsordningen skissert i arbeidsgruppens rapport, men flere type 
overgangsordninger ble diskutert i løpet av PMR-møtet.   

 PMR faglige syn på en eventuell overgangsordning er at å tillate blank lovsamling gir liten verdi 
for studentene, og at det å tillate frie innarbeidelser vil være svært negativt da det vil legge til 
rette for at studentene preferer papirbaserte hjelpemidler da de der kan innarbeide mer enn i 
Lovdata pro. PMR mener derfor at dersom det skal være en overgangsordning hvor 
papirbaserte hjelpemidler skal tillates som supplement til det digitale, må det være 
innarbeidede hjelpemidler etter gjeldende hjelpemiddelreglement.     
 

Videre fremdrift 
 Saken gjelder gjennomføring av eksamen og ressursbruk i den forbindelse, og dekanen slutter 

seg til anbefalingen fra flertallet i PMR og fatter endelig vedtak.  
 Ansvar for oppfølging: Eksamensseksjonen   
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På emner i Masterstudiet i rettsvitenskap som benytter digitale hjelpemidler er det ikke tillatt å 
medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen. 
 
Overgangsordningen med blank lovsamling avsluttes, dvs. at denne heller ikke tillates for emner 
med digitale hjelpemidler fom. høsten 2018.  
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Protokoll fra ekstraordinært PMR-møte 14. august 2018 (blir vedlagt saken når den er 
godkjent)   


