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Historisk bakgrunn



Status 2019



Avtalemalene skal være:
1. Brukervennlige 

 Klart og presist språk. 
Overflødige formuleringer kuttes. 

2. Fleksible
 Malene er kun et rammeverk som 

skal kunne tilpasses partenes 
behov. 

3. Balanserte
 Malene skal verken være kunde-

eller leverandørvennlige, men 
rettferdig for begge parter. 

Tre grunnleggende føringer for arbeidet



 Avtalene er mindre omfangsrike
 Avtalemalene er harmonisert
 Nye bestemmelser er lagt til:

 Avbestillingsrett og stansing 
underveis i prosjekter

 Personvern og 
informasjonssikkerhet

 Regulering av 
standardbetingelser

Oppsummering av arbeidet
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 Definisjoner er kun brukt når 
det er strengt nødvendig

 Korte og aktive setninger
 Substantiver er brukt heller 

enn pronomen
 Regelen først i setningen
 Bruk av punktlister for å angi 

kriterier eller vilkår 

Et klart språk

Brosjyre fra Difi – Direktoratet for forvaltning 
og IKT



Kontraktsfamilien
Nye avtaler Gamle avtaler

1 Rammeavtalen (1) Rammeavtalen
2 Utviklingsavtalen (2) Systemutviklingsprosjekt

(3) Systemutvikling
3 Kjøpsavtalen (4) Kjøp av utstyr og disposisjonsrett

4 Driftsavtalen (5) IT-driftsytelser
5 Vedlikeholdsavtalen (6) Vedlikehold og programservice

(7) Vedlikehold av spesialutviklede 
programmer

6 Tjenesteavtalen (8) SaaS-avtalen
(9) ASP-avtalen

7 EKOM-avtalen (10) EKOM-avtalen
8 Konsulentavtalen (11) Konsulentavtalen
9 Kjøpsbetingelser (12) Lille kjøpsavtalen
10 Smidigavtalen



Regulering av standardiserte tjenester



Kontra



Ansvaret for standardtjenester

Strategi 1 Strategi 2

Gi leverandøren fullt ansvar uavhengig 
av standardbetingelser.

Fordel risikoen mellom kunde og 
leverandør.



Avgrensning: 
Problemstillinger som ikke er dekket 

 Verneting og lovvalg

 Motstridsproblematikk

 Disposisjonsrett til standardtjenester

 Rettsmangler

 Personvern

Tema:
Sanksjoner knyttet til 

forsinkelser og mangler



Ulike typer standardtjenester – ulik grad av 
kontroll
 Standardtjenester som tredjepartsleveranser 

 avtaler inngått direkte mellom kunde og tredjepart («direkteavtaler»)

 Underleverandørens standardtjeneste
 avtaler mellom leverandør og underleverandør

 Leverandørens egen standardtjeneste

 Fri programvare



Oversikt over de tre ulike standardene

Dataforeningens 
skytjenesteavtale

SSA-L IKT-T

Tredjepartsleveranser Ansvarlig* Ansvarlig* Ikke ansvarlig*

Underleverandører Ansvarlig* Ansvarlig* Ansvarlig*

* Oversikten nyanseres nærmere på de påfølgende sidene. Særskilte regler om disposisjonsrett, rettsmangler og 
personvern er ikke dekket i presentasjonen.



Tredjepartsleveranser – SSA-L

SSA-L
 Tredjepartsbetingelser er bindende for  

kunden.
 Leverandøren skal beskrive betingelsene 

for kunden.
 Leverandøren er ikke ansvarlig for feil ved 

tredjepartsleveransen etter leveringsdag.
 Kunden har rett på prisavslag/heving 

dersom avtalt funksjonalitet i 
tredjepartsleveranser endres.



Tredjepartsleveranser - DND
Dataforeningens skytjenesteavtale

 Leverandøren er ikke ansvarlig for 
tredjepartsleveranser. 

 Leverandøren er likevel ansvarlig for 
at tredjepartsleveransen oppfyller de 
samlede «funksjoner, formål og krav» 
som følger av avtalen. 

 Partene kan for øvrig innta «særskilte 
betingelser» som  går foran avtalens 
tilsvarende bestemmelser.



Tredjepartsleveranser – IKT-T

IKT-T

 Leverandøren er ikke ansvarlig for 
tredjepartsleveranser. 

 Leverandøren er imidlertid ansvarlig for 
sin del av leveransen, f. eks.:  
 Samarbeid med tredjepart.
 Legge til rette for at egen tjeneste 

er kompatibel med tredjepart. 



Oppsummering
Tredjepartsleveranser

Dataforeningens 
skytjenesteavtale

SSA-L IKT-T

Ikke ansvarlig, men ansvarlig 
for de samlede «funksjoner, 
formål og krav». 

Ansvarlig for feil frem til 
leveringsdag. Deretter kun 
ansvarlig dersom avtalt 
funksjonalitet fjernes. 

Ikke ansvarlig for 
tredjepart, kun ansvarlig for 
egen leveranse. 



 Fordeler
 Leverandør har ikke 

kontroll over tredjepart.
 Sanksjoner bør følge 

ansvaret. 
 Koster mer å ta på seg 

ansvar man ikke har 
kontroll over.

Tredjepartsleveranser
Fordeler og ulemper ved IKT-T

 Ulemper
 Tredjepartsleverandør 

krever ofte direkte avtale.
 Tungvint for kunde å 

forholde seg til flere 
parter.



Standardtjenester fra underleverandører - SSA-L

SSA-L

 Avtalen regulerer ikke 
problemstillingen direkte. 

 Avtalen legger heller ikke opp til at det 
skal legges ved standardbetingelser 
fra underleverandører. 

 I mangel av regulering er 
utgangspunktet at leverandøren fullt ut 
svarer for sine underleverandører. 



Standardtjenester fra underleverandører - DND

Dataforeningens skytjenesteavtale

 Leverandøren er ansvarlig for sine 
underleverandører. 

 Særskilte regler om retting, men 
leverandøren er likevel overordnet 
ansvarlig. 

 Partene kan for øvrig innta «særskilte 
betingelser» som  går foran avtalens 
tilsvarende bestemmelser.



Standardtjenester fra underleverandører – IKT-T

IKT-T

 Leverandøren er ansvarlig for sine 
underleverandører. 

 Der leverandøren ikke har rett til å 
rette feil selv, skal sanksjonen utmåles 
i henhold til standardbetingelsene. 

 Det forutsettes at
 standardbetingelsene er inntatt 

som bilag, og
 beskrevet for kunden.



Oppsummering
Standardtjenester fra underleverandører

Dataforeningens 
skytjenesteavtale

SSA-L IKT-T

Ansvarlig, men det kan gjøres 
unntak i «særskilte 
betingelser».

Ansvarlig (forholdet er 
ikke direkte regulert).

Ansvarlig, men sanksjoner 
utmåles i henhold til 
standardbetingelsene til 
underleverandøren. 



 Fordeler
 Sanksjoner bør følge 

ansvaret.
 Koster mer å ta på seg 

ansvar man ikke har 
kontroll over.

Standardtjenester fra underleverandører
Fordeler og ulemper ved IKT-T

 Ulemper
 Tungvint for kunde å 

forholde seg til flere vilkår.



 Lokalisering av feil.
 Kompleksitet og motstrid.
 Riktig bruk av avtalene.
 Bistand til endring av tredjepartsleverandør og underleverandør.

 En siste ting: IKT-Norges avtaler er ikke tilpasset offentlige  
anskaffelser.

Noen felles utfordringer



Dataforeningens skytjenesteavtale
 Standardisert skytjeneste er definert som skytjenester fra 

leverandørens underleverandører.
 Leverandøren har ikke ansvaret for standardiserte skytjenester 

dersom avtale er inngått direkte med underleverandør (dvs. i 
realiteten med tredjeparter).

 Det er ikke direkte klart om pkt. 6.2 i avtalen (vedrørende ansvar for 
feil) også gjelder for tredjepartsleveranser. 

Tolkningsutfordringer i 
sammenligningsarbeidet



Takk for oppmerksomheten!

Gisle Edvard Årnes
Partner
gea@sands.no

Lars Andre Strøm Arnesen
Advokat
laa@sands.no

Helge Blyberg
Politisk rådgiver
helge@ikt-norge.no
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