
FINF1001 Digital forvaltning, forelesningsplan for høsten 2020  
 

Viktig:  

• Forelesningene er en viktig del av undervisningen, og nødvendig å følge for den som vil ha et 

godt resultat.  

• Alle bør være forberedt til forelesningene, se anvisningen av særlig aktuelt pensum til hver 

forelesning. Merk at ikke alt pensum fremgår av forelesningsplanen. For fullstendige 

referanser til pensum, se pensumlisten.  

• Forelesningspresentasjonene er viktige, og må anses som en del av pensum.  

• Forelesningspresentasjoner vil vanligvis bli lagt ut på semestersiden sammen med opptaket 

av forelesningen. Det er da mulig å ha presentasjonene oppe under forelesningene og gjøre 

direkte notater i dem.  

  

Dato  Tid  Aktivitet  Sted  Foreleser  Pensum  

17.08 

mandag  
10:15- 
12:00  

Forelesning (1) 
Introduksjon av digital 
forvaltning, og om det  
flerfaglige perspektivet i  
FINF1001  

Forelesnings- 

opptak 
DWS  • Schartum, Jansen og Tranvik 2017: Digital 

forvaltning – en innføring, kap. 1 og avsnitt 

4.1.  
• Digital agenda for Norge, kap. 1 og 5   

24.08 

mandag  
12:15- 
14:00  

Forelesning (2)   
  
Oversikt over 

lovgivning med stor 

betydning for digital 

forvaltning  

Forelesnings- 

opptak 
DWS  Schartum, Jansen og Tranvik 2017: Digital 

forvaltning – en innføring, kapittel 5.  

31.08 

mandag  
12:15- 
14:00  

Forelesning (3)  
Organisering av offentlig 

forvaltning og roller i 

digitaliseringsarbeidet  

Forelesnings- 

opptak 
DWS  
  

• Schartum, Jansen og Tranvik 2017: Digital 
forvaltning – en innføring, kap. 2 

• NOU 2019: 5, kap. 5 

• Christensen, Tom m.fl.: Forvaltning og 
politikk, kap 11.  
  

07.09 

mandag  
12:15- 
14:00  

Forelesning (4)   
  
Rettssikkerhet i digital 
forvaltning  
  

Forelesnings- 

opptak 
DWS  • Schartum, Jansen og Tranvik 2017: Digital 

forvaltning – en innføring, avsnitt 7.2. 

• Bernt, Jan Fridthjof: Kravet om 
rettssikkerhet i forvaltningen  

14.09 

mandag  
12:15- 
14:00  

Forelesning (5)   
  
Presentasjon av 
systemløsningen for 
engangsstønad ved fødsel   
  

Forelesnings- 

opptak 
Kristin Jacobsen, 

NAV  
Se  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/199702-

28-19/*#* , § 14-7  

  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF1001/h20/pensumliste/
https://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF1001/h19/pensumliste/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/*#*


Dato  Tid  Aktivitet  Sted  Foreleser  Pensum  

21.09 

mandag  
12:15- 
14:00  

Forelesning (6)   
Programmer og data.  

Forelesnings- 

opptak 
AK     Schartum, Jansen og Tranvik 2017: Digital 

forvaltning – en innføring, kap. 10 og 11.  
  
Presentasjonen til denne forelesningen vil 
være viktig som supplement til pensum   
 

05.10  
  
mandag  

12:15- 
14:00  

Forelesning (7)  

Personvern i digital 

forvaltning  

Forelesnings- 

opptak 
DWS  • Schartum, Jansen og Tranvik 2017:  

Digital forvaltning – en innføring, avsnitt 
7.3.  

• Schartum og Bygrave 2016, kap. 2  

12.10 

mandag  
12:15- 
14:00  

Forelesning (8)  
Offentlighet i digital  
forvaltning  

Forelesnings- 

opptak 
DWS  • Schartum, Jansen og Tranvik 2017: Digital 

forvaltning – en innføring, avsnitt 7.4.  
• NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov, kap. 4 

Offentlighetsprinsippet – begrunnelse og 

forankring  

19.10.  
mandag  

12:15- 
14:00  

Forelesning (9)  
1. Fra lovtekst til 

programkode  
2. Automatiseringsvennlig 

lovgivning  
  

Forelesnings- 

opptak 
DWS    Schartum, Jansen og Tranvik 2017:  

Digital forvaltning – en innføring, kapittel 6.  
  

26.10 
mandag  

 

12:15- 
14:00  

  

Forelesning (10)  
Oppsummering og om 
eksamen  

 

Forelesnings- 

opptak  

DWS    

    

 

 AK – Asbjørn Korsbakken, stipendiat ved Senter for rettsinformatikk 

DWS – Dag Wiese Schartum, professor ved Senter for rettsinformatikk  
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