
FINF4012 - Digital forvaltning: Regulering, 

utvikling og bruk av IKT 

 

Detaljert oversikt over forelesningene 

 

Viktig: 

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

godt resultat. 

 Alle bør komme forberedt til forelesningene, jf. anvisningen av særlig aktuelt pensum til hver 

forelesning. 

 Undervisningen gjelder et dynamisk felt det det ikke alltid er mulig å gi et dekkende, 

ordinært pensum. Derfor er forelesningspresentasjonene viktige på emnet, og må anses som 

en del av pensum. 

 Forelesningspresentasjoner vil vanligvis bli lagt ut på semestersiden før hver forelesning. Det 

er da mulig å ha presentasjonene oppe under forelesningene og gjøre direkte notater i 

presentasjonen. 

 Ikke alt pensum er dekket av undervisning. Pass på også å lese dette pensumet. 

 

Forelesninger, tirsdager kl. 10.15 – 12.00 

Tid Nr. Forelesningstema Foreleser Særlig aktuelt 
litteratur 

14.08 1  Introduksjon 

 Oversikt over rettslig regulering av digital 
forvaltning 

 Oversikt over viktige typer anvendelser av 
IKT i offentlig forvaltning 

 
Obligatorisk oppgave gis 

DWS  Schartum 2015, 
kapittel 1 og 2 

 Schartum 2018b 

21.08 2 Personvernrettslig og forvaltningsrettslig 
tilnærming til regulering av digital forvaltning  

DWS  Schartum 2015, 
kap. 4 

 Schartum 2017 

28.08 3 Regulering av IT-system kontra regulering av 
behandling av den enkelte sak 

DWS  Schartum 2015, 
avsnitt 2.2.2 og 3.4 

 Schartum 2016 

 Schartum og 
Tranvik 2015 

 Tikkinen-Piri m.fl. 
2017 

04.09 4 Regler om innsyn og åpenhet i digital 
forvaltning  

DWS  Schartum 2015, 
kap. 5. 

11.09 5 Informasjonssikkerhet Jon B Holden  Schartum 2015, 
avsnitt 3.8 

19. – 20.9 Nordisk konferanse, København 

25.9 Ingen undervisning 

02.10 6 Regler om elektronisk kommunikasjon i 
forvaltningen 

DWS  Schartum 2015, 
avsnitt 3.7 



09.10 7 Arkivlov og -forskrifter Anne Mette 
Dørum 

 Schartum 2015, 
avsnitt 3.3.3 og 3.5 

16.10 8 Lovgivning: Gode formål og målkonflikter Tommy 
Tranvik 

 Zouridis 2012 

 Østerud 2006 

23.10 9 Rettslig regulering av digital forvaltning: 
muligheter og begrensninger 

DWS  Schartum og 
Tranvik 2015 

 Kirsti Coward 2016 

06.11 10 Oppsummering DWS 
 

 

DWS = Dag Wiese Schartum 

 


