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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 pensumet det ikke blir 

undervist i. 

 Det er én obligatorisk oppgave på emnet. Oppgaven leveres individuelt, men er delvis også 

resultat av samarbeid med andre studenter. Pass på å planlegge de felles aktivitetene i tide. 

 

Forelesninger, tirsdager kl. 10.15 – 12.00 

Tid Nr. Forelesningstema Foreleser 
og sted 

Særlig aktuelt 
litteratur 

22.08 
 
OBS, 
avvikende 
ukedag! 

1  Introduksjon 

 Oversikt over rettslig regulering av digital 
forvaltning og aktuelle lovreformer 

 Oversikt over viktige typer anvendelser 
av IKT i offentlig forvaltning 

 
Obligatorisk oppgave gis 

DWS 
 
DN540 

 Schartum 2015, kapittel 
1 og 2 

 Schartum 2018b 

27.08 2 Personvernrettslig og forvaltningsrettslig 
tilnærming til regulering av digital forvaltning  

DWS 
 
DN540 

 Forvaltningslovutvalget 

 Schartum 2015, kap. 4 

 Schartum 2017 

03.09 3 Regulering av IT-system kontra regulering av 
behandling av den enkelte sak 

DWS 
 
DN540 

 Schartum 2015, avsnitt 
2.2.2 

 Schartum og Tranvik 
2015 

 Tikkinen-Piri m.fl. 2017 

10.09 4 Regler om innsyn og åpenhet i digital 
forvaltning  

DWS 
 
DN540 

 Schartum 2015, kap. 5. 

17.09 5 Informasjonssikkerhet – Avlyst og flyttet til 
25.9.  

Jon B Holden 
 
DN540 

 Schartum 2015, avsnitt 
3.8, unntatt 3.8.2 

25.09. 
OBS -
onsdag 

5 Informasjonssikkerhet Jon B Holden 
 
DN540 

Schartum 2015, avsnitt 
3.8, unntatt 3.8.2 



01.10 6 Regler om elektronisk kommunikasjon i 
forvaltningen 

DWS 
 
DN540 

 Schartum 2015, avsnitt 
3.7 

08.10 7 Arkivlov og -forskrifter Anne Mette 
Dørum 
 
DN540 

 Arkivlovutvalget 

 Schartum 2015, avsnitt 
3.3.3 og 3.5 

15.10 8 Lovgivning: Gode formål og målkonflikter Tommy 
Tranvik 
 
DN540 

 Zouridis 2012 

 Østerud 2006 

22.10 9 Rettslig regulering av digital forvaltning: 
muligheter og begrensninger 

DWS 
 
DN543 

 Schartum og Tranvik 
2015 

 Kirsti Coward 2016 

29.10 10 Oppsummering DWS 
 
DN540 
 

 

DWS = Dag Wiese Schartum 

 

Pensum, FINF4012: 

Arkivlovutvalget   NOU 2019: 9, Kapittel 5 Dagens arkivlov 

Kapittel 10 Arkivformål i allmennhetens interesse 

    Kapittel 14 Plikt til å skape og oppbevare dokumentasjon 

Boe 2012 «Rettskildebildet i en IKT-verden», i E. M. Boe Rettskildelære under 

debatt, Universitetsforlaget 2012, Oslo, side 427 – 439. 

Coward 2016:  K. Coward, «Hvorfor er lover uforståelige?», i Liv, Lov og lære. Inge 

Lorange Backer 70 år (Oslo: Universitetsforlaget 2016), side 153 – 

157. 

Forvaltningslovutvalget  NOU 2019: 5, Kapittel 18  Digital saksbehandling og kommunikasjon 

Prop. LS 56 (2017-2018) Kapittel 25 – 30 (side 188 – 208). 

Schartum 2015: D. W. Schartum, Den elektroniske forvaltningen og loven (Oslo: 

Kommuneforlaget, 2015). Hele boken er pensum, unntatt avsnittene 

3.4, 3.8.2 og 6.2.1 

Schartum 2017:  «Forvaltningsloven og elektronisk forvaltning», i Lov og Rett 1/2017, 

side 45-62. Tilgjengelig på Idunn, via UiOs nett. 

Schartum 2018a:  D. W. Schartum, Digitalisering av offentlig forvaltning – Fra lovtekst 

til programkode, (Bergen: Fagbokforlaget 2018), avsnitt 6.3.2 

(«Systemkrav i personvernforordningen»). 

Schartum 2018b:  D. W. Schartum, «From facts to decision data: about the factual basis 

of automated individual decisions» (artikkelen er under publisering i 

                                                           
1 Avsnittene er tatt ut fordi loven er endret siden boken ble gitt ut. I stedet for unntatte avsnitt leses 
henholdsvis Schartum 2018a og Prop. LS 56 (se pensumlisten). 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/sec3#KAP5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/sec4#KAP10
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/sec5#KAP14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/sec19
https://www.regjeringen.no/contentassets/1a36e88f124d4a1ea92a9c790be2d69a/no/pdfs/prp201720180056000dddpdfs.pdf
https://www.idunn.no/lor/2017/01/forvaltningsloven_og_elektronisk_forvaltning


Scandinavian Studies of Law, 2019). Artikkelen deles ut som ledd i 

undervisningen. 

Schartum og Tranvik 2015: «Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres 

personvern» i Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 1/2015, 92. 

årgang, side 76 – 91. 

Stavros Zouridis 2012:  "Rule of Law or Law Overruled? Why the Rule of Law Should Be on 

the Public Administration Research Agenda." The NISPAcee Journal of 

Public Administration and Policy, Vol. IV (2), side 23-37. 

Tikkinen-Piri, Rohunen og 

Markkula 2017:   “EU General Data Protection Regulation: Changes and implications 

                                                          for personal data collecting companies”. Computer Law & Security 

                                                          Review, 7 June 2017. Tilgjengelig via UiOs nett. 

Øyvind Østerud 2006:  "Rettsliggjøring og demokrati». Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 

4, side 613-621. Tilgjengelig på Idunn, via UiOs nett. 

 

Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper innen forvaltningsrett og 

personopplysningsrett, jf. emnene JUROFF1201 og DRI1010. Studenter som ikke har arbeidet med 

digital forvaltning tidligere, vil ha stort utbytte av å lese Schartum, Jansen og Tranvik: «Digital 

forvaltning – en innføring», Fagbokforlaget, Bergen 2017». 

 

Lover og forskrifter 

Det forventes at studentene minst har kjennskap til følgende regelverk: 

 Forvaltningsloven 
o eForvaltningsforskriften 
o Forskrift om IT-standarder i forvaltningen 

 Offentleglova 

o Forskrift til offentleglova 

 Personopplysningsloven 2018 (altså den loven som vil bli vedtatt sommeren 2018, jf. Prop. 

56 LS (2017-2018)). 

 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), se 

Vedlegg 1, særlig kapittel I – IV og VI og VII. 

For lettere tilgang til sammenhenger mellom den enkelte artikkel i forordningen og avsnitt i 

fortalen, kan studentene f.eks. benytte Intersoft Consultings tjeneste. 

 Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven, jf. lov av 16. juni 2017 nr. 51 om likestillings- og 

forbud mot diskriminering, kap. 3. 

o Forskrift om universell utforming 

 

https://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/files/2015/2015_1/NAT_1_2015_6.pdf
https://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/files/2015/2015_1/NAT_1_2015_6.pdf
https://www.degruyter.com/view/j/nispa.2011.4.issue-2/v10110-011-0003-7/v10110-011-0003-7.xml
https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A6A6A2E667076726170727176657270672E70627A++/science/article/pii/S0267364917301966
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h75676763663A2F2F6A6A6A2E76716861612E6162++/tfs/2006/04/rettsliggjoring_og_demokrati
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUROFF1201/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1010/
https://www.regjeringen.no/contentassets/1a36e88f124d4a1ea92a9c790be2d69a/no/pdfs/prp201720180056000dddpdfs.pdf
https://gdpr-info.eu/
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_3

