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Systemutvikling, offentlig styring og demokrati (DRI 3010) 
Torsdag 26.11.2015, kl. 10:00 (5 timer) 

 
Oppgaver: 

1. Drøft styringen av de ulike fasene i et systemutviklingsprosjekt som offentlig forvaltning 
gjennomfører. Gi eksempler på tekniske, organisatoriske og rettslige virkemidler i denne styringen, 
herunder eventuelle sammenhenger mellom virkemidlene.  

Det er naturlig at besvarelsen starter med å forklare hva en forstår med styring, sier litt om forskjell på 
verdier, mål og virkemidler og kort skisserer ulike former for styring/virkemidler i styringen. (Harde: juss, 
økonomi/budsjett-krav, standarder, organisering /myke: veiledning, opplæring, frivillige rammeverk   

Her er det naturlig at de kort nevner de generelle overordnete rammer : Overordnet rettslige rammer (Pol, 
Offl, Fvl, Arkiv,..) Forvaltningspolitikken : Sektorisering og linjeansvar, FIN, KMD og DIFI’s roller, kanskje 
også kommunal uavhengighet , videre de 3 styringsnivåer og kort om budsjett-prosessen 

Mer konkret IKT-politikken :  Digitaliseringseringprogrammet /digitaliseringsrundskrivet med digitalt 
førstevalg, arkitekturprinsippene etc.   

Videre forventes  en oversiktsfigur eller tekstlig beskrivelse av fasene i et SU, enten i en SU –modell eller 
nok helst fra Prosjekt-veiviseren : En god besvarelse skiller mellom PV og ulike SU-modeller . 
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Andre figurer som kan være aktuelle:  DWS-intro, fig 1., eforvaltningstrekanten dersom den forklares godt, 
styringsnivåer mm (AJ-forelesninger ) 

Ikke legge stor vekt om de blander fasene noe , kanskje noe verre om tillegger DIFI en aktiv styringsrolle i 
konkrete prosjekter  

 Relevante forelesningen e 
- http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/h15/dri-3010_h15_rammer-for-ikt-bruk-i-

forvaltningen-.pdf, 
- http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/h15/index.html, DWS introduksjon  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/h15/dri-3010_h15_rammer-for-ikt-bruk-i-forvaltningen-.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/h15/dri-3010_h15_rammer-for-ikt-bruk-i-forvaltningen-.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/h15/index.html


2. Gi en oversikt over lovbestemte krav om innsyn i offentlig forvaltning. Ta gjerne utgangspunkt i det 
pensum kaller «innsynstrappen». 
 

Rett for borgere til innsyn etter begjæring i 
informasjon hos det offentlige (innsyn) 
 Innsyn for alle etter offl § 3 (Rett for alle til å 

kreve databaseinnsyn, offl § 9) 
 Rett til innsyn for alle registrerte etter pol § 18 

første ledd 
 Rett til innsyn for parter etter fvl § 18 flg 
 Rett til innsyn for registrerte etter pol § 18 

annet og tredje ledd 
 
Denne figuren er vist i DRI 1001: 

I tillegg kan det vær relevant å nevne  

 plikt/rett for forvaltningen til å gjøre informasjon tilgjengelig for borgere (tilgjengeliggjøring) (offl §§6-7)  

 plikt for forvaltningen til å informere og varsle borgere (informasjons- og varslingsplikt)  (jf fvl §11, pol § 19-20 

Derimot kan ikke taushetspliktsbestemmelsene mm anses som relevante  

 

Se også forelesningen    

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/h15/index.html, rettslige krav til åpenhet.  

3. Beskriv kort hovedprinsippene for Internetts arkitektur (oppbygning), inkludert WWW.  Drøft hvordan 
Internet kan bidra til å oppfylle krav innsyn og åpenhet, gjerne med konkrete eksempler. 

Teknisk : Her forventer en  kort beskrivelse (helst med figur) som 
beskriver arkitektur med «passe» korrekt angivelse av TCP/IP , se 
figuren 

Videre forventes en kort beskrevet WWW , som basert på 
hypertekst/lenker gir alle muligheter til søke/finne, lese og også legge 
ut alle typer informasjon  og at det (i prinsippet ) ikke er sensur .  En 
god besvarelse vil også nevne behovet for kildekritikk  

Videre bør besvarelsen nevne offentlig tilgjengelige tjenester som 
Lovdata, OEP osv.  og hvordan offentlige saksdokumenter /høringer 
mm gjøres tilgjengelig via Internett,  Åpne standarder , likeledes UU  
En god besvarelse vil trekke inn diskusjonene fra spørsmål 2, (åpenhet 
og innsyn, publicatio legis prinsippet. mm).   

Relevant å trekke in Statens kommunikasjonspolitikk.  

 

Presiseringer av oppgaven: 

 Bruk virkelige eller konstruerte eksempler for å illustrere poengene i besvarelsen. 

 Bruk gjerne illustrasjoner  

 Alle deler av oppgavesettet skal besvares. De ulike delene av settet teller omtrent likt  
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http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/h15/index.html

