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Hvorfor opstår der altid tvister i alle komplekse offentlige ITkontrakter?
•

IT-projekter er beskrevet gennem funktionskrav med plads til fortolkning og skuffelser

•

Udbudsreglerne har hæmmet dialogen før kontraktindgåelsen

•

IT-projekter er (næsten) altid fastpriskontrakter uden fedtlag for leverandøren

•

IT-projekter kræver (oftest) stor medvirken fra kundens side
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Hvordan løses tvister under IT-projekter?
•

Ophævelse skal ske tidligt efter kontraktindgåelse. Snebolden vil ellers
være blevet for stor

•

Projektet skal i mål, og samarbejdet skal beskyttes. Store
effektivitetsgevinster

•

Leverandøren kan sikre sig stærk forhandlingsposition under projektet

•

Naturaløkonomi er nødvendigt på IT-området. Leverandører udbetaler ikke
kontanter, og leverandørens kostpris for en ydelse er lavere end værdien
for kunden
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Er ændringer i grundlæggende elementer ved forligsaftaler i strid
med udbudsreglerne?
•

Kan en voldgiftsafgørelse om retsvirkningen af misligholdelse være i strid
med udbudsreglerne? Forligsaftale med indhold svarende til forventet
voldgiftsafgørelse

•

Forligsaftaler med helt eller delvist andet indhold end retsvirkningen efter
kontrakten, dog uden nye ‘udbudspligtige’ anskaffelser

•

Bedømmelsen af grundlæggende elementer. Forligsaftalen afspejler
parternes autonomi

•

Er forligsaftalen en offentlig kontrakt efter forslaget til ‘Udbudslov’, kapitel
2, fortolket i lyset af forslaget til ‘Udbudslov’, § 1?

•

Østre Landsrets dom af 20. december 2013 i SINE-sagen
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Hvordan når kunden betales med nye ’udbudspligtige’
ydelser?
• Forslaget til ‘Udbudslov’, § 180, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 183, stk. 1, nr. 1
• Hvad betyder det, at der er tale om forligsaftale, hvor forligselementet udgør

den overvejende del? Hvad betyder det, hvis den nye ’udbudspligtige’
ydelse ellers ville være anskaffet?
• Østre Landsrets dom af 20. december 2013 i SINE-sagen
• Hvad gælder for betaling med Vouchers?
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