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1) Flere bestemmelser i lov og forskrift har betydning for utforming av skjemaer i 

offentlig forvaltning. Gi en samlet redegjørelse for bestemmelser du mener er 

relevante. 

 Kjernen i pensum for denne oppgaven er «Den elektroniske forvaltningen og loven», 

avsnitt 3.6 (s 81-87). 

 Oppgaven spør etter bestemmelser i lov og forskrift som har betydning for utforming 

av skjemaer. «Har betydning» innebærer ikke noe strengt krav til relevans, og flere 

ulike bestemmelser kan trekkes inn. For å få full uttelling må imidlertid relevansen 

være begrunnet – med mindre den er åpenbar. 

 Oppgaveteksten etterspør en samlet redegjørelse. B og A bør ikke kunne oppnås 

dersom det kun er redegjort for hvert relevant regelverk ett etter ett, uten 

sammenhengende analyse. 

 Det bør gis god uttelling for alle relevante sammenhenger mellom regelverk. 

 Svarene bør redegjøre for hva et skjema er, i A-besvarelser bør helst også dynamiske 

skjema være nevnt. 

 Svarene bør vise kunnskap om at kravene til skjemaer følger to spor: 

forskriftsregulering og ELMER-standarden. 

 Det bør ikke forventes inngående redegjørelse for kravene i ELMER, men standarden 

bør minst være nevnt for å kunne oppnå C. På B- og A-nivå bør forholdet mellom IT-

standardforskriften og ELMER være redegjort for, herunder at standarden er bindende 

overfor næringslivet og anbefalt overfor enkeltborgere. 

 Det er flere gode måter å disponere den rent rettslige delen av oppgaven på. En 

mulighet er å ta utgangspunkt i partenes medvirkning i enkeltsaksbehandling, en 

annen mulighet er å velge startpunkt i IT-standarder i forvaltningen. Andre opplegg er 

også mulig, og det bør vises stor fleksibilitet ved bedømmelsen av disponeringen av 

stoffet. 

 Her er stikkordmessig liste over momenter som kan trekkes inn i fremstillingen: 

                                                           
1 Opprinnelig eksamenstekst er satt i fete typer. Øvrig tekst er sensorveiledning. 



1. Utredning av enkeltsaker og sakens opplysning, herunder selvbetjening som 

relevant bakgrunn 

2. Forvaltningsorganenes ansvar for sakens utredning og adgangen til å pålegge 

borgerne å gi opplysninger (jf. fvl § 14) 

3. Forvaltningens veiledningsplikt, herunder bestemmelsen i 

forvaltningslovforskriften § 5 om veiledning ved utfylling av skjemaer mv. 

4. I tilknytning til veiledning om utfylling, er det klart relevant å nevne spørsmål 

om  semantisk interoperabilitet, herunder «vertikalt», dvs. samsvar mellom 

begrepsbruk i skjemaer og i lov og forskrift. 

5. Det er også relevant å trekke inn spørsmål om klarspråk mv. 

6. Sist, men ikke minst, er det relevant å forutsette at opplysningene i skjemaene 

er personopplysninger, og derfor si noe om personopplysningsvern (lov, 

forordning).  

o De beste besvarelsene (A) fortaper seg ikke i emner og regelverk som 

kandidaten kan spesielt mye om, men avstemmer hver del slik at de passer best 

mulig sammen. 

 For å oppnå C eller bedre, bør normalt minst momentene 3 + ett eller flere av de andre 

fem elementene med. For å oppnå B bør minst moment 3 + to eller flere av de andre 

elementene med, og for A bør minst moment 3 + tre eller flere av de andre elementene 

med. 

2) Forvaltningsloven er under revisjon for bl.a. å tilpasse den til digital forvaltning. 

Gjør rede for det du mener er behov og utfordringer i et slikt arbeid. 

 Hovedsakelig pensum er her min artikkel om «Forvaltningsloven og elektronisk 

forvaltning», i Lov og Rett 1/2017, side 45-62. (Tilgjengelig på Idunn, via UiOs 

nett). 

 Innledningsvis er det ønskelig at svaret inneholder noe generelt om 

forvaltningsloven; når den ble vedtatt, dens funksjon og innhold, i hvilken grad og 

på hvilken måte den er endre for å tilpasse digital forvaltning osv. Gode 

besvarelser (B, A) bør minst ha med noe om endringene vedrørende skriftlighet og 

underskrift mv. i Ot.prp. nr. 108 (2000 – 2001) Om lov om endringer i diverse 

lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon. 

 Det er også ønskelig at gode besvarelser (B, A) har med litt om utvalget som er 

satt til å foreslå endringer i forvaltningsloven, og den hovedsakelige bakgrunnen 

for oppdraget. 

 Relevant pensum deler inn i spørsmål om forholdet til personvernforordningen, 

rettslige krav til forvaltningens systemløsninger og rettslige krav til hvordan 

forvaltningen utvikler systemløsninger. Det er ikke krav til at eksamenssvarene 

følger samme systematikk, men god besvarelser (B, A) bør være systematisk 

fremstilt (men likevel ikke slik at sensor nødvendigvis mener det er den mest 

hensiktsmessige systematikken). 

 For å oppnå B eller bedre bør svaret inneholde minst ett element innen hver av de 

tre kategoriene som er nevnt i forrige kulepunkt.  

 For øvrig kan det vanskelig forventes noen standard svar, og svarene må derfor 

vurderes helt konkret, idet det både legges vekt på hva svaret viser av oversikt og 

innsikt om temaet, og i hvilken grad svaret lever opp til de generelle kravene som 

er nevnt straks nedenfor i denne sensorveiledningen. 

 

https://www.idunn.no/lor/2017/01/forvaltningsloven_og_elektronisk_forvaltning
https://www.idunn.no/lor/2017/01/forvaltningsloven_og_elektronisk_forvaltning


Generelle krav: 

 Det bør legges stor vekt på å honorere godt disponert stoff og godt og klart språk. A 

skal ikke gis dersom stoffet er usystematisk presentert eller teksten er formulert med 

tungt språk, dårlig presisjon o.l. 

 Bruk av relevante figurer og eksempler vil typisk skåre høyere enn besvarelser som 

mangler dette. 

 

 

 
Begge spørsmål skal besvares. Ved sensur teller hver del omtrent likt. 
 

 Dette er selvsagt ikke et spørsmål om matematikk. Dersom én del av svaret har med 

elementer som det var forventet å være med i den andre delen av svaret, bør en ta hensyn 

til helheten. 

 Gode observasjoner om sammenhenger mellom temaene i de to oppgavene, bør honoreres 

særskilt. 

 Dersom svar er disponert etter en annen inndeling enn eksamensspørsmålene (f.eks. slik at 

svar blir gitt samlet, under ett), bør dette vurderes konkret, og det bør ikke trekkes kun 

fordi strukturen i svaret bryter med strukturen i spørsmålene. 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Lover og forskrifter som står oppført i pensumlisten, enten som særtrykk eller som utskrifter fra 
Lovdata. 

 Norsk ordbok 
 

 

Lykke til! 
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1) Forklar omgrepet ”automatiseringsvennleg lovgjeving”. 
2) Drøft om det er realistisk at lover som regulerer offentleg forvaltning kan skrivast slik 

at innbyggjarar flest kan forstå dei. Gjer greie for dei omsyn du meiner er viktigast for 
at slike lover skal bli godt forståelege. Grunngje svaret. 

 
 Begge spørsmål skal svarast på. 

 Kvar del av oppgåva tel omlag likt ved sensur. 

 Bruk av eksempel og figurar er ofte ein fordel. 
 

Tilletne hjelpemidel: 

 Noregs Lover og særtrykk av lover 

 Norsk ordbok 
 

 

Lykke til! 

 

 


