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IKT-Norge lanserer nye standardavtaler
Den nye porteføljen av
standardavtaler fra IKTNorge er bedre tilpasset
dagens leveransemo
deller, mer balanserte
enn tidligere og har
mange likheter med sta
tens standardavtaler.
I tillegg til Den norske dataforening
og Direktoratet for forvaltning og ikt
(Difi) har også IKT-Norge en porte
følje av standardavtaler for teknolo
gileveranser. Denne porteføljen har
ikke hatt noen større revisjoner siden
2010, og består nå av blant annet
Avtale for ASP-tjenester, Ekomtje
nester, IT-driftsytelser (outsourcing),
Kjøp av utstyr og disposisjonsrett til
standard programvare, Konsulent
bistand, Rammeavtale, Software-asa-Service, Systemutvikling og Vedli
kehold og programservice.
IKT-Norges eksisterende stan
dardavtaler benyttes først og fremst
av leverandørene, og markedet har
en generell oppfatning om at disse
avtalene er noe ubalanserte i leve
randørenes favør. På samme måte
har tidligere versjoner av statens
standardavtaler (SSA) fra Difi blitt
oppfattet som ubalansert i kunde
nes favør.
Difi har gjennomført flere revi
sjoner de siste årene som har resul

26 | Lov&Data nr. 139 – hefte 3/2019

tert i mer balanserte avtaler. Dette
har nok ført til at leverandørene i
større grad enn tidligere velger å
benytte Difis standardavtaler frem
for IKT-Norges standardavtaler.
Det er grunn til å tro at IKTNorge ønsker å gjøre standardavta
lene mer balanserte, konsolidere og
forenkle avtaletypene samt tilpasse
avtalene til dagens leveransemodel
ler. I sitt utkast (juni 2019) til ny av
taleportefølje har IKT-Norge disse
avtaletypene: Driftsavtalen, E-kom
avtalen, Kjøpsavtalen, Kjøpsbetin
gelser, Konsulentavtalen, Ramme
avtalen, Tjenesteavtalen,
Utviklingsavtalen og Vedlikeholds
avtalen. Med unntak av E-komavta
len og Kjøpsbetingelser, samsvarer
utkastene til avtaletyper med Difis
avtaletyper i SSA-porteføljen. Inn
holdsmessig minner reguleringene i
utkastene fra IKT-Norge om regu
leringene i SSAene og utkastene er
mer balanserte enn eksisterende
standardavtaler.
Videre er godkjenningsprosedy
rene fortsatt enklere enn i SSAene,
og kunden står noe svakere siden
akseptansetesting/undersøkel
sesperiodene er mindre omfattende
eller fraværende. Ellers legger ut
kastene opp til endringsprosedyrer
som gir kunden utvidede mulighe
ter til å kreve endringer i leveran
sens omfang. Prosedyrene ligger
nærmere endringsmekanismene i
SSAene, men likevel i en forenklet
drakt.

Et annet viktig område er regule
ringen av ansvarsforhold når det
gjelder standardiserte tredjepartsle
veranser fra leverandørens underle
verandører, som for eksempel stan
dard programvare eller standard
(sky)tjenester. I SSAene er regule
ringen av disse ansvarsforholdene
noe uklare og utilgjengelige for par
tene. I utkastene fra IKT-Norge er
reguleringen tydelig, og slik at leve
randøren har mer begrenset ansvar
enn under SSAene.
For øvrig ser det ut til at utkaste
nes generelle ansvarsbegrensning
også skal gjelde ved eventuelle erstat
ningskrav fra de registrerte i henhold
til personopplysningslovens artikkel
82 – i motsetning til i SSAene hvor
slike erstatningskrav er unntatt den
ordinære ansvarsbegrensningen.
Det generelle inntrykket er at ut
kastene til nye standardavtaler fra
IKT-Norge er inspirert av bestem
melsene i SSAene, men i forenklet
form. Dette gjør at avtalene frem
står som mer brukervennlige, og
kanskje flere vil foretrekke IKTNorges nye standardavtaler fremfor
de mer omfattende SSAene. Det
blir interessant å se nærmere på inn
holdet i de endelige versjonene når
disse blir lansert, og det er positivt
at vi nå får en ny portefølje av revi
derte standardavtaler.
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