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Vi så et fortløpende behov for regulering av 
sammensatte sky- og IT-tjenester

Hvilken avtale skulle man velge?
Fantes det noen egnet standardavtale?

Vi fant ingen kontraktsstandarder som løste behovet,
bare elementer til en løsning, hverken i Norge eller i 
utlandet

Bakgrunn



Arbeidsgruppe (fra 2015):
• Jørgen Petersen, PROMIS (faggruppens og arbeidsgruppens leder)

• Inger Røst, PROMIS

• Thor Beke, Berngaard/Sandbek

• Espen Bakjord, Berngaard/Sandbek

Referansegruppe (fra 2016):
• Thor Jusnes, Evry Norge

• Heidi Aasheim, Capgemini Norge (Brækhus Dege)

• Agnethe Hamarstrøm, Computas

• Marika Erlandsen, Statens vegvesen

• Jan Raae, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

• Arne Steen Slåttå, Haavind Advokatfirma

• Petter Lenda, Sopra Steria

• Mari Benkow (observatør), Difi



Skytjenesteavtale
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IaaS, SaaS, 
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Kunden
• Offentlig
• Privat 

Globale Skytjenester (IaaS-leverandører), eks:
• Google, Amazon, Azure, IBM

SaaS-leverandører, eks.:
• Intuit
• Workday
• Salesforce
• Microsoft

PaaS-leverandører, eks.:
• Cloudfoundry
• Salesforce
• IBM
• Facebook

«Cloud natives», eks.:
• Dropbox
• Apple
• Spotify
• LinkedIn

Skytjenesteavtalens anvendelsesområde
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Skytjenesteavtalen er særlig ment for kunder som 
ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og 
integrere standard skytjenester og andre IT-tjenester

Skytjenesteavtalen skal også hensynta behovet for 
skalering og fleksible prismekanismer

Leverandøren har et overordnet ansvar for 
skytjenestene

Formål



Gode forberedelser er avgjørende for en vellykket 
anskaffelse. Kunden bør derfor ha kunnskap om 
følgende:

- Hva tilbys

- Hvordan tilbys det 

- Hvilke tilbydere

- Hvordan utforme behovet, herunder til skalering

Viktig med gode forberedelser -
anskaffelsesstrategi



God-
kjennings-
periode

Tjenesteperioden

Leveransefasen

Avslutning

Kontraktsignering Oppstartsdag Godkjenningsdag Avtale avsluttet

Etableringsprosjekt

Forberedelse 
og testing

Modell for Skytjenesteavtalen



Del I Kontraktsdokument

Del II Generelle kontraktsbestemmelser

• Bilag 1 Spesifikasjon av Skytjenestene

• Bilag 2 Bruk av underleverandører

• Bilag 3 Etablering, leveranse og avslutning av Skytjenestene

• Bilag 4 Administrative bestemmelser

• Bilag 5 Vederlag og betalingsbetingelser

• Bilag 6 Krav til tjenestekvalitet (SLA) og Standardiserte refusjoner

• Bilag 7 Databehandleravtale

• Bilag 8 Standardbetingelser fra underleverandør (eventuelt)

Del III Bilag

Avtalens oppbygning



Håndtering av standardvilkår frem til nå



• Avtalens regulering skal ivareta og sørge for at avtale kan etableres i henhold til 
anskaffelsesregelverket.

• Kan se ut til å være en tilsynelatende «umulig» operasjon: 

1. Kunden skal lyse ut hvilke kontraktsbetingelser som skal gjelde for innkjøpet. FOA § 19-2 (1) 
…Bruk av underleverandører har ikke betydning for leverandørens kontraktsansvar overfor 
oppdragsgiveren.

2. Leverandøren kan kun levere iht sine (underleverandørers) fastlagte vilkår

3. Hvis en leverandør tilbyr underleverandørens tjeneste på andre vilkår enn kundens vilkår vil 
dette raskt være vesentlige forbehold (hvilket innebærer avvisning). 

Forholdet til anskaffelsesregelverket



Avtalens løsning: 

• Kunden gis i selve avtalen adgang til å angi hva som kan endres. Dette må gjøres før utlysning.

• Dermed kan også kontraktsbetingelser behandles som «kundens ønsker» og evalueres.

• Dette er tillatt iht anskaffelsesregelverket.

• Forutberegnelighet og likebehandling må ivaretas. Dette gjøres ved at kunden må angi presist hvor 
endringer kan gjøres. Avtalen legger dessuten opp til at enkelte typer bestemmelser alltid går 
foran, mens andre områder er opp til kunden å definere. 

• Avtalen har bilag med instruerende tekst. Leverandøren skal angi presist der det inntas nye 
bestemmelser eller det må inngås nye avtaler.

Forholdet til anskaffelsesregelverket (forts)



• Disposisjonsrett, rettsmangler og feilretting

1. Skytjenesteavtalens bestemmelser

• Kunden må selv angi utvalgte områder

2. Særskilte betingelser

• Gjelder kun der de er påberopt, men med lavere rang 
(med unntak av disposisjonsrett og rettsmangler)

3. Øvrige standardbetingelser (mellom kunde og leverandør)

• Gjelder fullt ut mellom kunde og underleverandør

4. Eventuelle direkte avtaler mellom kunde og underleverandør

Fire hovedpunkter i håndteringen



Særskilte betingelser

Regelverket tillater konkurranse om kontrakts-
betingelser

Tillatte særskilte kontraktbetingelser bør evalueres, 
men trenger ikke prissettes

Kun særskilte bestemmelser som følger av under-
leverandørens standardbetingelser tillates

Slike særskilte betingelser utgjør ikke forbehold når 
avtalen eksplisitt tillater dette 



Frist for rekonstruksjon

Erstatning og heving opp mot SLA

Forholdsmessig prisavslag 

Annet erstatningstak

Kundens rett til å overdra Avtalen

Avtalens forslag:

Kunden fastsetter på hvilke områder særskilte betingelser aksepteres



Databehandleravtale

(vilkår for behandling av 
personopplysninger)

Leverandør

Under-
leverandør

Personvern



Avslutning av Avtalen

Ved avslutning plikter leverandøren å bidra

Leverandøren skal tilrettelegge og overføre alle 
kundens data mm.

Avslutning av avtalen skal gjennomføres i henhold til 
beskrivelse i bilag

Avslutningsmekanismen skal hindre innlåsning og sikre 
nødvendig fleksibilitet



Innspill
Eksempler 

på bruk

Tilpasninger
Ny versjon 
av avtalen

Avtalens videre liv



Ta kontakt med oss!

Thor Beke, Berngaard/Sandbek
thor@bslaw.no
Tlf. 922 31 690

Jørgen Petersen, PROMIS
jorgen.petersen@promis.no
Tlf. 920 13 636


