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Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 
 

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang 
Formålet og kravene til anskaffelsen fremgår av Forutsetningsdokumentet, og tas inn her 
etter valg av Leverandør. 
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Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon 
 
Leverandøren skal fylle ut punktene nedenfor. Dersom punktet ikke er aktuelt i tilknytning til 
Leverandørens tilbud, besvares punktet med «ikke aktuelt»  

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang 
Hvis det etter Leverandørens mening er åpenbare feil, mangler eller uklarheter i Kundens 
kravspesifikasjon skal Leverandøren påpeke dette her. 
 

Avtalens punkt 2.1.2.6 Leverandørens overtakelse av Kundens 
infrastruktur – verifisering mv. 
Leverandøren skal beskrive de forutsetningene som ligger til grunn for sin 
løsningsspesifikasjon her.  
 

Avtalens punkt 2.2.9 Nye versjoner av programvare 
Dersom nye versjoner av programvare som benyttes for å levere IT-tjenesten skal følge 
Leverandørens alminnelige oppgraderingsløp, skal denne anbefalte oppgraderingstakten 
fremgå her. 
 

Avtalens punkt 5.1 Leverandørens ansvar for sine ytelser 
Eventuell standardprogramvare som inngår i leveransen og som må leveres under standard 
lisensbetingelser skal spesifiseres her. Lisensbetingelsene vedlegges i bilag10.  
 

Avtalens punkt 6.1 Kompetanse 
Leverandøren skal stille krav om eventuelle spesielle kompetansekrav som personell hos 
Kunden, som har en rolle knyttet til oppfølging av IT-tjenesten, må tilfredsstille, her. 
 

Avtalens punkt 6.2 Tilrettelegging mv. 
Nærmere krav til Kundens medvirkning med hensyn til at Leverandøren skal få utført sine 
plikter, for eksempel ved å gi Leverandøren nødvendig tilgang, fysisk og/eller elektronisk, 
skal fremkomme her. 
 

Avtalens punkt 9.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt 
Leverandøren skal beskrive hvordan de rettslige eller partsspesifikke krav som har relevans 
for inngåelse og gjennomføring av denne avtalen (og som er beskrevet i bilag 1) skal 
ivaretas gjennom sin løsning her.  
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Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes  
 
Beskrivelse av hva som skal driftes og eventuelle integrasjoner mv. for anskaffelsen fremgår 
av «Forutsetningsdokumentet», og tas inn her etter valg av Leverandør. 
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Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan for etableringsfasen 
 
Overordnet fremdriftsplan for etablering av IT-tjenesten skal tas inn her etter valg av 
Leverandør.   
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Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte 
kompensasjoner 
 
Leverandøren fyller inn sin standard tjenestenivåavtale med sanksjoner i dette bilaget. Det er 
ikke anledning til å fylle inn flere alternativer til tjenestenivåavtale. 
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Bilag 6: Administrative bestemmelser 
 

Avtalens punkt 5.2 Krav til Leverandørens ressurser og kompetanse 
Leverandørens nøkkelpersonell skal angis her.  
 
Leverandørens nøkkelpersonell: 

Navn Kategori Kompetanseområde 

   

   

   

   

 

Avtalens punkt 5.5 Bruk av underleverandør  
Leverandørens godkjente underleverandører skal angis her.  

Avtalens punkt 5.7 Lønns- og arbeidsvilkår  
Dokumentasjon av Leverandørens oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser som nevnt i 
avtalens punkt 5.7 (Lønns- og arbeidsvilkår) skal fremkomme her. Dokumentasjonen kan 
bestå av en egenerklæring eller en tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell 
tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle 
underleverandørers forpliktelser.   
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Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser 

Avtalens punkt 2.2.4 Bestilling av tilleggstjenester 
Leverandøren skal beskrive sine tjenester med tilhørende vederlag i en tjenestekatalog. 
Tjenestekatalogen skal inngå her. 

Avtalens punkt 8.1 Vederlag 
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens 
ytelser, herunder priser for delleveranser fremkommer i Forutsetningsdokumentet og 
prisskjemaet som er vedlegg til dette bilaget. 

Avtalens punkt 8.2 Fakturering 
Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår, samt eventuelle vilkår for bruk av Elektronisk 
Handelsformat (EHF), skal fremkomme her. 
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Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten 
 
Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles her med mindre den generelle avtaleteksten 
henviser slike endringer til andre bilag. 
 
Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor det ikke klart henvises til at 
endringer kan avtales. Endringene til avtaleteksten skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle 
avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det 
er gjort endringer til og resultatet av endringen.   
 
Leverandøren bør imidlertid være oppmerksom på at avvik, forbehold og endringer i avtalen ved 
tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden. 

 
 
 

Punkt Erstattes med 
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Bilag 9: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen 
 

Avtalens punkt 2.2.4 Bestilling av tilleggstjenester 
Kunden har anledning til å bestille tilleggstjenester i forbindelse med ordinær drift. 
Tjenestene og vederlaget for disse er beskrevet i Leverandørens tjenestekatalog som inngår 
i bilag 7. 
 
Tilleggstjenestene som bestilles skal registreres i endringskatalogen her i bilag 9.  

 
Eksempel på endringskatalog: 
 

Endringsnr. Beskrivelse Ikraftsettelsesdato Arkivreferanse 

    

    

    

    

 

Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon av endringen 
Leverandøren skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 9, og uten 
ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke 
endringsanmodninger de har sendt, hvilke endringsoverslag de har mottatt og hvilke 
endringsordre de har gitt.  
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Bilag 10: Standardvilkår for tredjepartsleveranser  

Her inntas eventuelle standardvilkår knyttet til:  

1. tredjepartsleveranser som Leverandøren administrerer på vegne av Kunden som en del 
av IT-tjenesten, og  

2. andre standard tredjepartsleveranser der Kunden uttrykkelig har akseptert at 
Leverandørens ansvar er begrenset 

Avtalens punkt 5.1 Leverandørens ansvar for sine ytelser 
Kunden skal legge ved standardvilkår i tredjepartsleveranser som Leverandøren skal 
administrere på vegne av Kunden her. 
 
Leverandøren skal legge ved Standard tredjepartslisenser der Kunden har akseptert at 
Leverandørens ansvar er begrenset her.   
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Bilag 11: Databehandleravtale 
 

I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15, personopplysningsforskriften kapittel 2 
og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 

 

1. Avtalens hensikt 

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 
om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. 
desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften), samt rettigheter og plikter etter de 
regler som blir implementert i norsk rett som følge av Europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/679 i forbindelse med at Databehandler behandler personopplysninger på vegne 
av Behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig kan kreve at databehandleravtalen revideres 
og tilpasses de regler som blir implementer i norsk rett som følge av Europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/679.  

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) er også lagt til 
grunn for avtalen 

Avtalen regulerer Databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den 
Behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering 
eller kombinasjoner av disse. 

2. Formål og omfang av behandlingen  

Her skal det redegjøres for formålet med databehandleravtalen. Herunder: 

 hvilke personopplysninger som skal behandles 

 hvilke behandlinger som omfattes av avtalen 

 hva som er rammene for databehandlers håndtering av personopplysninger 

3. Databehandlers plikter 
Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som 
behandlingsansvarlige til enhver tid har bestemt skal gjelde, herunder oppfylle kravene som 
fremkommer i denne avtalen.  
 
Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og 
bistå, slik at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov, forskrift og det til 
enhver tid gjeldende regelverk, herunder den kommende forordning.    

Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og 
innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. 
Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette. 

Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som 
vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter 
avtalens opphør. 
 
Databehandler plikter å ha kontrolltiltak for å motvirke at Databehandlers medarbeidere, 
tredjeparter eller systemer, bevisst eller ubevisst, medvirker til uønskede sikkerhetshendelser 
i Databehandlers egen virksomhet eller hos andre virksomheter eller privatpersoner som 
etter avtale med Databehandler medvirker til oppfyllelse av den avtalen som Databehandler 
har med Behandlingsansvarlige.   

Merknad [A1]: Legg inn overordnet 
informasjon om formål, samt hvordan 
og hva leverandøren skal behandle av 
personopplysninger - detaljene fylles ut 
før signering. 
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Kundens data kan ikke flyttes utenfor Norges grenser uten at dette på forhånd er godkjent av 
Behandlingsansvarlig. Databehandler kan ikke flytte data fra en lokasjon til en annen uten at 
dette på forhånd er godkjent av Behandlingsansvarlig. Dette punktet gjelder både 
produksjonsdata, langtidsarkiv og backupdata. Begrensningen innebærer også at 
personopplysninger heller ikke skal kunne aksesseres av personer/systemer i land utenfor 
Norge. 

4. Bruk av underleverandør 

Dersom Databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er 
ansatt hos Databehandler skal dette avtales skriftlig med Behandlingsansvarlige før 
behandlingen av personopplysninger starter. En slik avtale bør/skal gjøres som et tillegg til 
denne avtale. Behandlingsansvarlig har rett til å underkjenne valg av underleverandører og 
tredjeparter/samarbeidspartnere på saklig grunnlag. Samtlige som på vegne av 
Databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal 
være kjent med Databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle 
vilkårene etter disse. 

5. Sikkerhet 

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter 
personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig 
personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere 
rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig 
på behandlingsansvarliges forespørsel. Eventuelle nye krav til informasjonssikkerhet som blir 
implementert i norsk rett som følge av Europaparlamentets- og rådsforordning(EU) 2016/679 
og som er knyttet til Databehandlers virksomhet skal oppfylles.  

6. Sikkerhetsrevisjoner 
Databehandler skal gjennomføre sikkerhetsrevisjoner jevnlig. Sikkerhetsrevisjonen skal 
minimum omfatte gjennomgang av alle punkter i Databehandlers virksomhet som er relevant 
for å avdekke om Databehandler har et forsvarlig sikkerhetsnivå som oppfyller de krav som 
stilles etter lov, forskrift og det til enhver tid gjeldende regelverk og denne avtale. 
Det skal benyttes tredjepartsrevisor til gjennomføringen av revisjonen. 
 
De deler av resultatet av revisjonen som er relevante for leveransen, skal forelegges 
Behandlingsansvarlig umiddelbart etter gjennomføring av revisjonen.  
 
Dersom sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemet som ikke oppfyller 
ovenstående krav, skal dette behandles som avvik, jf. personopplysningsforskriftens § 2-6.  
Avdekker revisjonen at Databehandler ikke oppfyller kravene i denne avtalen krav, plikter 
Databehandleren å foreta nødvendige utbedringer snarest. 
 

Behandlingsansvarlig har rett til gjennom bruk av uavhengig revisjonsselskap å foreta 
revisjoner hos Databehandler og dennes underleverandører og 
tredjeparter/samarbeidspartner for å kontrollere etterlevelsen av denne avtalen. 
Databehandler har, i stedet for slik revisjon, rett til å levere en revisjonsrapport utarbeidet av 
uavhengig tredjepartsrevisor.  

7. Avvikshåndtering 
Databehandler skal kontinuerlig registrere og rapportere avvik/sikkerhetshendelser i tråd 
med til enhver tid gjeldende regelverk, herunder også den kommende forordning.  
Avviksmelding skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. 
Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet. 
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8. Avtalens varighet 

Avtalen gjelder så lenge Databehandler og dennes 
underleverandører/tredjeparter/samarbeidspartnere behandler personopplysninger på vegne 
av Behandlingsansvarlig. 

Ved brudd på denne avtale kan Behandlingsansvarlig og aktuelle tilsynsmyndigheter pålegge 
Databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig 
virkning 

8. Ved opphør 

Ved opphør av denne avtalen plikter Databehandler å tilbakelevere alle personopplysninger 
som er mottatt på vegne av den Behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen til 
Behandlingsansvarlige eller den som Behandlingsansvarlige utpeker.  
 
Ved utløpet av avtalen skal sikkerhetskopier overlates til Behandlingsansvarlig uten 
ytterligere krav på vederlag. 
 
Databehandler skal, etter overlevering av informasjonen, foreta sikker sletting eller forsvarlig 
destruering av all informasjon og alle dokumenter, data mv, som inneholder Informasjon som 
omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier. 
 
Databehandler skal skriftlig dokumentere at sikker sletting og/eller destruksjon er foretatt i 
henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.  

11. Meddelelser 

Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til X. 

12. Lovvalg og verneting 

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Behandlingsansvarliges hjemting som 
verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen. 
 


