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Del 1:  Tema: Maskinlæring (ML) 

a) Gi en oversikt over ulike type teknologier/metoder du kjenner til innen ML og beskriv kort 

hva som kjennetegner disse. 

Faglig innhold:  

Det forventes at første del gir en logisk oversikt over ulike type teknologier/metoder som du 

kjenner til innen ML. Det er noe forskjell mellom inndeling i ulike kilder i pensum og i 

fagområde forøvrig, slik at vi ikke kreves en bestemt inndelinger, men han man gitt en logisk 

oversikt. Dvs. ikke blander ulike perspektiver.  

Inndeling kan ta utgangspunkt i et bestemt perspektiv; f.eks. hvordan maskinene lærer. 

Rapporten til Teknologirådet (2018) gir en oppstilling basert på hvordan maskinene lærer 

som inkluderer: Veiledet læring / Ikke veiledet læring / Læring med forsterkning / 

Blandingsmodeller.  

Det er positivt dersom studenten trekker inn andre perspektiver som enten går på 

algoritmer eller datasett. Andre perspektiver som kan trekkes inn er f.eks. Statistikk og 

sannsynlighet / Beslutningslogikk som Bestemmelsestrær  (med eller uten vekting / 

Mønstergjenkjenning / (pattern recognition) Klassifisering (grouping) og tilsvarende. 

Det spørres etter inndeling innen ML, slik at svar som går på andre inndelinger som f.eks. 

Regelbaserte systemer / Kunnskaps systemer / kunstig intelligens / Maskinlæring  / Dyp 

læring / Nevrale nettverk ikke er forventet svar. Svar av denne type bøy inkludere beskriver 

av forskjeller til ML 

 

Karaktervurdering:  

Megetgode besvarelse (B) inneholder en tydelig type inndeling, gjerne med kilde, og tar med 

evt. andre typer for å vise at variasjonen. De vektlegger også kjennetegn som er relevante 

for forvaltningsinformatikken (koblingen Teknologi + Juss + Samfunnsfag) / eller knyttet til 

praktisk anvendelse i offentlig forvaltning (forvaltningsetat). 

Svært gode besvarelser (A) inneholder B, men har gått lit mer i byde/bredde og inkludert 

kilder / kilde typer der det er relevant. Stor selvstendighet i beskrivelsen og svært god 

kobling mot det forvaltningsinformatiske perspektivet. 



Gode besvarelser (C) inneholder hoveddeler fra B, men har ikke gått så mye i 

dybden/bredden. 

Mindre gode besvarelser (D) som for C, men med feilaktige opplysninger og 

sammenblanding av typer.  

Besvarelsen gir preg av gjengivelser med begrenset kobling mot forvaltningsinformatikken / 

offentlig forvaltning.  

 

b) Velg en av teknologiene du har beskrevet i del a, og drøft hvordan en forvaltningsetat kan 

bruke denne typen maskinlæring for å finne tidligere avgjorte saker som ligner saker som er 

innklaget. I drøftelsen kan du gjerne ta utgangspunkt i prinsippene om likebehandling og 

kontradiksjon, men trekk gjerne inn andre hensyn også.  

Faglig innhold: 

Oppgaver vektlegger studentens egne selvstendige drøftelser, faglig selvstendighet og 

relevans for offentlig forvaltning er hovedkriteriene ved karaktervurdering. Det er positivt 

om eksemplene viser annet enn det som har blitt presentert på forelesninger; Lånekassen, 

Tolletaten og UDI. 

Drøftelsen bør være rettet mot forvaltningsinformatikk vinkling knyttet til ML, ikke en rent 

juridisk drøftelse.  

Prinsippene likebehandling og kontradiksjon er satt opp som forslag til prinsipper 

fordrøftelsen, men andre prinsipper kan også benyttes. 

Likebehandling bør fokusere på om man har likt datagrunnlag for alle som systemet 

omfattes.  

Kontradiksjon; Retten til å bli hørt og kjent med saken.  I denne oppgaven kan en drøftelse 

fokusere på den store informasjonsmengden og hvilke algoritmer som benyttes («black-box) 

i forhold til tradisjonell saksbehandling.  

Eksempel på andre prinsipper som kan inngå i drøftelsen er f.eks.: Nytte / effekt: Til siktet 

positiv effekt/ Tilsiktet negativ effekt / Ikke tilsiktet positiv effekt / Ikke tilsiktet negativ 

effekt. 

Anvendelse på ulike sakstyper / arbeidsoppgaver som f.eks: Beslutningssystem 

(enkeltvedtak) / Beslutningsstøtte / Samle og systematisert faktagrunnlag 

Drøftelsen kan også ta utgangspunkt f.eks. "black box" problemet i ML og hvordan dette 

utfordrer grunnleggende prinsipper som rettssikkerhet, åpenhet, likebehandling, personvern 

osv. Det teller positivtom man kan påpeke/foreslå ulike måter å takle «black-box» 

problematikken på, som hvordan man kan bruke lovgivning og sette krav til 

systemutviklingsprosessen og dokumentasjon til systemets rettslige innhold.  

 



Karaktervurdering: 

Gode besvarelse (B) skal vise anvendelser, eller eget forslag til anvendelse som er relevante 

for en forvaltningsetat Teknologi + Juss – Samfunnsfag) / eller knyttet til praktisk anvendelse 

i offentlig forvaltning. 

Meget og svært gode besvarelser (B og A) kjennetegnes av stor gra d av selvstendighet, 

tydelig påpeking / argumentasjon av faglige sammenhenger. Selvstendig argumentasjon 

med utgangspunkt i et prinsipp / lovbestemmelse eller annen normativ kilde.  

Svært gode besvarelser (A) oppfyller kriteriene ovenfor, men går med i dybde/ bredde. Det 

er en stor grad av selvstendighet. Benytter andre eksempler, eller går dypere inn i de som 

ble angitt på forelesning/pensum (mer en relevant gjengivelse). Balanserte drøftelse (+/-) i 

forhold til B. 

Gode drøftelser (B og A) vektlegger kjennetegn som er relevante for 

forvaltningsinformatikken (koblingen Teknologi + Juss + Samfunnsfag) / eller knyttet til 

praktisk anvendelse i offentlig forvaltning (forvaltningsetat).  

En god gjengivelse av argumenter hentet fra forelesninger, uten at kandidaten har drøftet 

dette vurderes til C.  

En god gjengivelse uten kobling mot forvaltningsetat vurderes ikke høyere enn til C. 

 

  



Del 2:  Tema: Gevinstrealisering 

a)  Gi en oversikt over hvilke trinn/faser/oppgaver/faktorer som bør eller kan inngå i en plan 

for gevinstrealisering. 

Faglig innhold: 

Oppgaven er formulert inkluderende slik at kandidaten kan svare på dette å måtte gjengi en 

bestemt kilde på en korrekt måte.  

Det vektlegges at kandidaten har vist evne til å tenke selvstendig og ikke blande ulike 

kriterier for trinn/faser/oppgaver/faktorer på en uoversiktlig måte. Gevinstrealisering bygge 

på at man kan jobbe systematikk med å kvantifisere økonomiske og kvalitative relevante 

faktorer.   

Prosjektveiviseren har en fase inndeling oversikt over gevinstrealiseringen; 
https://www.prosjektveiviseren.no/, samt DFØ (2014). Veileder for Gevinstrealisering 

 

DFØ sin veileder til gevinstrealisering fremhever følgende 4 hovedfaser i gevinstrealiserings-

arbeidet: Identifisere gevinster / Planlegge gevinster / Gjennomføre gevinstrealisering / 

Dokumentere / Måle gevinster 

Utvikling gjennom ulike faser i prosjektplanlegging og -gjennomføring 

Det er sentralt at besvarelsen fremhever overgangen fra prosjektorganisasjon til 

linjeorganisasjon, dvs. at gevinstene realiseres ved reelt bruk i offentlig forvaltning.  

 

Karaktervurdering: 

Gode besvarelse (B) kjennetegnes ved at det er benyttet et definert rammevekt som er 

beskrevet på en meget oversiktlig måte. De fleste punkter i overnevnte faglige innhold er 

tatt med.  

Svært gode besvarelser (A) kjennetegnes ved at det er benyttet flere definert rammeverk 

som dekker ulik perspektiver er beskrevet på en meget oversiktlig måte. Alle punkter i 

overnevnte faglige innhold er tatt med. Stor selvstendighet i fremstilling. 

Gode besvarelser (C) kjennetegnes ved at det er oversiktlig fremstilling, men uten at et 

fremkommer tydelig hvor dette hentet fra, eller hvilket perspektiv (trinn / faser / oppgaver / 

faktorer) man har lagt til grunn for oversikten. Fremstilling bærer preg av gjengivelse av 

pensum / eksempler uten at dette er spesielt knyttet til offentlig forvaltning.  

  

https://www.prosjektveiviseren.no/
https://www.prosjektveiviseren.no/
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf


b)  Drøft og begrunn det du mener er mulige utfordringer når det skal lages en plan for 

gevinstrealisering i tilknytning til prosjekt for automatisering av saksbehandling i en 

forvaltningsetat. 

Faglig innhold: 
Dette er en drøftingsoppgave der det vektlegges selvstendighet i hva som drøftes på hvilken måte / 

med hvilket formål. Besvarelsen bør indentifisere hvilke kriterier som kan inngår i en 

gevinstrealiseringsplan og drøfte bakgrunnen for de utfordringer som kan oppstå.  

Eksempler på utfordringer er omfattende, og nedenfor stående oppstilling gir en del ekspeler på 

tema som kan inngå i drøftelsen: 

Utfordringer knyttet til problematikk ved å måle gevinstene, og til behovet for samarbeid og 

samhandling i utviklingen av planen. Besvarelsen fokuserer på planleggingsfasen, og de bør derfor 

være tydelig på at dette er dette man spør etter (ikke den konkrete realiseringen hos offentlig 

forvaltning).  

De 6 prinsippene i pensumlitteraturen Flak (2012, side 6) gir en oversikt over utfordringer som 

besvarelsen kan ta utgangspunkt i, eller den kan ta utgangspunkt i tema fra a) spørsmål. 

Det er viktig at det finnes et helhetlig plan for hvordan du skal ta ut gevinster når prosjektet går over 

til reelt bruk i offentlig forvaltning. Dersom det er svakheter = utfordringer (problemer) som ikke 

løses) så må prosjektplanene endres. Dette perspektivet er svært tydelig i Prosjektveiviseren med 

hav som står over og under streken. Det er sentralt at drøftelsen fremhever samspillet mellom 

prosjektplan og gevinstrealiseringsplan. 

Digitaliseringsrundskrivet er et godt eksempel på en kilde til gevinster 

Gevinster kan være direkte, indirekte og kvalitative. 

Tilsiktede og utilsiktede positive og negative effekter 

Gevinstrealisering i digital forvaltning er forskjellig fra gevinstrealisering i privat sektor ettersom man 

har andre hensyn som samfunnsytte, demokratiske og rettslige rammebetingelser. 

Gevinstrealisering handler om å realisere et bredt spekter av gevinster, ikke kun økonomiske men 

kan derfor inkludere gevinster i form av økt rettssikkerhet og personvern. 

Andre utfordring kan være plan for: Overføring til linjen / Forankring i ledelsen /Forankring i linjen / 

Gevinstrealisering handler om endringsledelse. 

Utfordringer med måling av gevinstene fordi de er for dårlig beskrevet eller de er vanskelig å måle.  

Et annet er at nullpunktsmålingen kan bli foretatt på en slik måte at det blir skjevhet i hva man 

faktisk har oppnådd i løpe av gevinstprosjektet. Er ikke gevinstplanen og gevinstkartet oversiktlig 

nok, vil den dårlige samhandlingen gjøre det vanskelig for gevinstansvarlige å utvinne håndfaste 

gevinster fra prosjektet. 

 

 

 

 



Karaktervurdering: 

Gode besvarelse (B) kjennetegnes ved at det er benyttet et definert rammevekt man har anvend i 

oversiktene. Flere av utfordringene under faglig innhol er tatt med i drøftelsene. Drøftelsene er 

selvstendig og er fremstill oversiktlig og deg tydelige sammenhenger og reelle utfordringer i 

offentligforvaltning. Kritisk, konstruktiv og relativt balansert på en måte som viser god faglig innsikt 

Svært gode besvarelser (A) bygger vider på det som er nevnt ovenfor, men har en stor gra av 

selvstendighet og helhet begrunne ut fra dokumentere faktiske forhold. Det er en svært godkobling 

mot utfordringer i offentligforvaltning. Kritisk, konstruktiv og balansert på en måte som viser god 

faglig innsikt med stor bredde og dybde 

Gode besvarelser (C) kjennetegnes ved flere av utfordringen i faglig innhold er nevnt. , men at 

drøftelsen bærer preg av gjengivelse faglig informasjon, (fra pensum og forelesninger), men med noe 

begrenset grad av selvstendige vurderinger. 

 

Alle spørsmål skal besvares. Del 1 og del 2 teller omtrent likt ved sensur, og av disse teller 

spørsmålene i a) omtrent 1/3 og spørsmålene i b) omtrent 2/3. 

Generelle føring 

Denne fordelingen er ikke matematikk! Ved stor kvalitetsforskjell mellom delene, kan det 

være aktuelt å gi noe bedre uttelling enn 50% for den ene delen, med mindre det er alvorlige 

feil og mangler i den delen som er minst god. 

Besvarelser skal tolkes inkluderende og helhetlig, slik at tema som er tatt opp en av 

delbesvarelsen ikke skal behøves gjentatt, eller at fordelingen mellom a) og b) oppgavene er 

absolutt. A) oppgaven er av beskrivende type, mens b) oppgavene er har større fokus på egen 

vurdering. Selvstendighet i vurderingen vektlegges fremfor korrekt gjengivelse av faglig 

informasjon. 

 

Karaktervurderingen 

- følger de generelle kravene til økt selvstendighet og økende bredde / dybde i faglig innhold 

ved økende karakter  

 

Gode råd: 

• Legg vekt på å systematisere stoffet så godt som mulig, ved at du først utarbeider disposisjon 

for besvarelsen. 

• Legg vekt på å skrive klart og enkelt språk. 

• Det er ofte en fordel å la figurer og eksempler inngå i besvarelsen. 

 

Tillatt hjelpemiddel: 

• Norsk ordbok 


