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Executive summary   

The purpose of this thesis is to determine whether the standard contract K03 can be optimised with regards 

to the documentation and create incentive-compatibility between the contracting parties. This is partly done 

through economic structures, designed to prevent opportunistic behaviour from the agent, and through 

dynamic contractual terms. Therefore, the primary focus of this thesis is to optimise and create incentive-

compatibility in K03 between a state entity and a private contractor regarding documentation requirements 

in order to minimise the switching costs to a new contractor. 

 

Through a long-term IT-contract, the state entity faces a risk for opportunistic behaviour in terms of adverse 

selection and moral hazard. The thesis analyses the contractual issues of adverse selection and puts forward 

three possible incentive structures to prevent low-quality agents from entering the IT-contract. Furthermore, 

punitive measures are replaced with dynamic incentive schemes, which rewards good behaviour and 

punishes bad behaviour. To further align incentives, this thesis implements surveillance structures to improve 

the quality of documentation and prevent moral hazard.  

 

The juridical setting of IT-contracts is an area governed by no lex specialis thus, the contractual terms and 

their meaning will be determined through interpretation. K03 has in vague terms described the requirements 

of the contractor with regards to the drafting of documentation. This is not in legal or economic terms 

desirable, given that the contract does not present the necessary incentives for the contractor to draft the 

expected quality of documentation. As an aid towards the proper incentive scheme, ISO:27001’s surveillance 

mechanisms will be analysed and implemented in a customised way, in order to fill the gaps of the lacking 

documentation terms in K03.   

 

Because of bounded rationality and transaction costs, the contract is incomplete. Consequently, the parties 

cannot foresee all eventualities, neither short or long term, and emerging conflicts are associated with high 

transaction costs and diminishing value of the contractual relationship. To mitigate transaction costs and 

develop relational rent, the thesis implements principles such as relation specific investments and informal 

governance structures. Through strategic cooperation, the parties can implement hardship and gains 

provisions as an acknowledgement of their bounded rationality and minimise transaction cost ex-ante. 
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1 Kapitel 1: Problemstilling og metode  
1.1 Indledning/baggrund 
I takt med, at den teknologiske udvikling i samfundet stiger, forøges kompleksiteten af de transaktioner, der 

foretages, ligeledes. IT-projekter, i det offentlige, har gennem de seneste år, fået meget offentlig omtale som 

følge af, overskredne budgetter, forsinkede leverancer og kuldsejlede IT-systemer, som efterfølgende har 

tekniske problemer. Dette ses blandt andet med EFI-systemet, som blev forsinket, gik over budget og endte 

med at blive nedlagt. Endvidere, er udviklingen af komplekse IT-systemer omkostningsfulde, hvorfor 

myndighederne har store tab, hvis et givent projekt ikke bliver gennemført. Disse problemstillinger betyder, 

at kompleksiteten, af de kontrakter, der skal understøtte disse transaktioner, også gennemgår en udvikling.  

 

Et tydeligt eksempel på dette er den agile standardkontrakt K03. Denne blev præsenteret af 

Digitaliseringsstyrelsen og Kammeradvokaten i slutningen af 2012, for at imødegå et behov for øget agilitet i 

udviklingen af langvarige IT-projekter, hovedsageligt møntet på den offentlige sektor. Forud for 

præsentationen, havde det offentliges indkøb af IT-projekter, været reguleret af standardkontrakterne, K01 

og K02, som afløser til K18 og K33. K01 og K02 er begge baseret på vandfaldsmodellen, der indebærer, at 

parterne, forud for udviklingsprojektets start, specificerer det samlede system, hvilket betyder, at 

realkreditoren skal være i stand til at udarbejde en meget eksakt kravspecifikation ex ante.1 En sådan 

specificering kan være kompleks, og ofte viser det sig svært for parterne, forud for udviklingen, at specificere 

alle delelementer af et system. K03, er baseret på en agil metode, hvilket betyder, at kravspecificeringen og 

beskrivelsen af systemet udvikles i mindre selvstændige projekter. Den agile metode har vist sig velegnet til 

komplekse og langvarige IT-projekter. 

 

Det forholder sig ofte således, at uanset hvor velskrevet og gennemarbejdet en kontrakt er, så opstår der 

problemer i aftaleforholdet, hvorfor der er behov for dynamiske og fleksible kontrakter. Problemerne kan 

bl.a. opstå på baggrund af uenighed om et vilkår i kontrakten, parternes manglende opfyldelse eller som 

følge af relationelle gnidninger. Det er af forfatterne, gennem deres erhvervsmæssige erfaring, sideløbende 

med studierne, observeret, at især en del af IT-projekter er genstand for gentagende konflikt. 

Dokumentationen, som er myndighedens brugsanvisning, der angiver, hvordan systemet er bygget op, og 

hvordan de enkelte delelementer er integreret i hinanden. Vigtigst, i forhold til nærværende afhandling, er 

det den manual, der skal gives videre til en ny leverandør, når IT-systemet bliver genudbudt til drift og 

videreudvikling. Dokumentationen sikrer, at såfremt genudbuddet vindes af en ny leverandør, kan denne, på 

lige fod med den oprindelige leverandør, relativt omkostningsfrit, sætte sig ind i, hvordan systemet er bygget 

 
1 Udsen, Henrik, (2019), s. 629. 
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op. Anderledes forholder det sig, såfremt dokumentationen er af en lav kvalitet, hvilket bevirker, at en ny 

leverandør ikke umiddelbart kan sætte sig ind i systemets opbygning. 

 

1.2 Problemidentifikation  
Mangelfuld dokumentation, i komplekse, langvarige IT-projekter mellem myndighed og IT-leverandør, skaber 

ofte en uhensigtsmæssig situation for myndigheden. Grundet leverancernes komplekse natur, og typisk 

mangeårige leverancetid, er dokumentationen tit et overset, men yderst relevant element i kontrakten og 

det indbyrdes forhold. Årsagen til, at K03 ikke omfavner alle problemer, der kan opstå i et samarbejde, kan 

være mangfoldige. Parterne anses for at være begrænset rationelle, hvilket betyder, at de ikke kan forudse 

alle tænkelige situationer, der bør konciperes i kontrakten for at undgå tvister og tvivlsspørgsmål. Kontrakten 

er herved ukomplet og der kan derfor i kontraktens levetid opstå problemer, som parterne ex ante ikke har 

forudset.2  

 

Et andet element er, at der historisk har været problemer med selve udviklingen af IT-systemer, hvorfor K03 

er særlig fokuseret på, at IT-systemets tekniske aspekter udvikles tilfredsstillende, hvorimod 

dokumentationen er nedprioriteret. Denne nedprioritering kan være årsag til incitamentskonflikt mellem 

myndigheden og leverandøren, da leverandøren fokuserer på at udvikle et fyldestgørende IT-system, hvor 

myndigheden forventer tilsvarende, samtidig med, at det forventes, at dokumentationen bliver udfærdiget 

tilfredsstillende. Der er således ikke incitamentsforenelighed, i K03’s bestemmelser, hvad angår 

dokumentationen, sammenholdt med kravene der stilles til selve systemet.  

 

Mangelfuld dokumentation kan resultere i, at myndigheden, i et efterfølgende udbud af IT-systemet, skal 

afholde yderligere skifteomkostninger til en ny leverandør, for at afhjælpe den mangelfulde dokumentation. 

Dette skyldes, at en ny leverandør skal anvende dokumentationen af systemet til at videreudvikle, drifte og 

vedligeholde systemet. Mangelfuld dokumentation kræver derfor ressourcer fra en ny leverandør, som kan 

anvendes på anden og mere efficient vis. Der kan være stor variation i den kvalitet dokumentationen kommer 

i, og i værste tilfælde, kan den være af en så ringe kvalitet, at myndigheden ikke er i stand til at genudbyde 

IT-systemet, hvilket kan betyde, at myndigheden ikke får adgang til konkurrencedygtige priser. 

 

 

 

 
2 Hart, O. & Moore, J. (1990). 



Side 7 af 108 
 

1.3 Problemformulering 
På baggrund af ovennævnte er formålet med afhandlingen at besvare følgende: 

 

Hvordan kan der på grundlag af standardkontrakten, K03, skabes incitamentsforenelighed mellem leverandør 

og myndighed med henblik på at udfærdige dokumentation der mindsker myndighedens skifteomkostninger?  

 

For at besvare ovenstående problemformulering søges følgende underspørgsmål behandlet: 

 

- Hvorledes skal K03 justeres med henblik på, at leverandøren udfærdiger dokumentation af højest 

mulig kvalitet? 

- Hvilke kontrolmekanismer kan der implementeres i K03, for herved at sikre optimalt incitament hos 

leverandøren? 

- Hvorledes kan det sikres, at dokumentationsproblemstillingen løses og skaber værdi parterne i 

mellem?  

 

1.4 Afgrænsning 
Der lægges til grund for afhandlingens besvarelse af problemformuleringen, at de udbudsretlige momenter 

ved kontraktindgåelsen blandt parterne er overholdt efter udbudslovens3 (herefter UBL) bestemmelser. Der 

inddrages derfor ikke bestemmelser fra UBL i analysen, der relaterer sig til aftalens indgåelse, og processerne 

i forbindelse med udbudssætningen af IT-systemet. Der tages udgangspunkt i, at det udviklede IT-system skal 

genudbydes efter kontraktens udløb, og aftaleforholdet derfor for leverandøren har karakter af en 

tidsbegrænset aftale. Tidshorisonten for myndigheden bliver opfattet således, at myndigheden til stadighed 

skal genudbyde IT-systemet, dog med fornyet udbudsproces efter UBL’s regler. Afhandlingens analyse tager 

udgangspunkt i specifikke dele af K03, hvorfor der er visse dele af kontrakten, der ikke bliver behandlet i 

afhandlingen, herunder K03’s bestemmelser om, hvordan myndighedens tekniske miljø skal udformes, og 

ligeledes K03’s fremstilling af, hvorledes parterne skal arbejde agilt. De tekniske aspekter i IT-leverancen og 

K03 behandles derfor ikke i det videre. 

 

Afhandlingens økonomiske analyse er fokuseret på dynamiske aspekter mellem parterne, for herved at 

imødegå problemstillingen med, at IT-systemet fortløbende skal genudbydes, og myndigheden herved skal 

sikre, at den leverede dokumentation er af højest mulig kvalitet. Der sker i nærværende afhandling en 

alternativ og partiel brug af transaktionsomkostningsteorien, da fokusområdet er på 

 
3 LOV nr. 1564 af 15/12/2015. 
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transaktionsomkostninger ved koncipering af kontrakten og parternes adfærdsmæssige begrænsninger 

under samarbejdet.4 Teoriens principper omkring vertikal integration5 i relation til aktivspecificitet6 anvendes 

ikke yderligere, da afhandlingens fokus er en offentlig myndighed. Det synes ikke realistisk, at en offentlig 

myndighed integrerer en IT-leverandør, selvom transaktionsomkostningsteorien f.eks. kan forslå integration 

som et efficient valg, i tilfælde hvor myndigheden investerer meget i samarbejdet. 

 

1.5 Synsvinkel  
Synsvinklen i afhandlingen følger den erhvervsjuridiske metodes synsvinkel og er på virksomhedsniveau, 

hvorved myndigheden i denne henseende bliver sidestillet med. Det betyder, at myndigheden er 

problemejer.7 Valget af synsvinkel udspringer endvidere af de anvendte økonomiske teoriers synsvinkel, som 

er relationen mellem parterne såsom principal-agent- og transaktionsomkostningsbetragtningen mellem 

kontrahenterne, i dette tilfælde myndigheden og leverandøren. Da afhandlingen undersøger, hvorvidt K03’s 

incitamentsstruktur i forhold til dokumentationen, kan ændres, så myndigheden minimerer 

skifteomkostningerne ved leverandørskifte, er det naturligt, at synsvinklen tages fra myndigheden. 

Analyseobjektet er således kontraktrelationen mellem myndigheden og leverandøren og herunder 

dokumentationsbestemmelserne i K03.  

 

1.6 Metode  

1.6.1 Erhvervsjuridisk metode 
På baggrund af afhandlingens tværfaglige aspekt,  bliver der analyseret ud fra den erhvervsjuridiske metode, 

hvor jura og økonomi som samfundsvidenskaber integreres og supplerer hinanden.8 I denne sammenhæng 

anses retsdogmatikken som grundstenen i den erhvervsjuridiske metode med inddragelse af økonomiske 

modeller og teorier.9  I forlængelse heraf, anvendes transaktionsomkostningsteorien og principal-agentteori 

for at skabe den interdisciplinære analyse. Den erhvervsjuridiske metode er problemorienteret med 

udgangspunkt i juridiske og økonomiske problemstillinger set fra myndighedens synsvinkel. Metoden bruges 

med henblik på at optimere i økonomisk regi og minimere risikoen for retskonflikter, hvor juraen bruges som 

et styringsinstrument,10 hvilket er relevant i nærværende afhandling, da kontrakten vil være et proaktivt 

styringsredskab. Afhandlingen bruger derfor en tillempet anvendelse af den oprindelige erhvervsjuridiske 

 
4 Sornn-Friese, H. (2007), s. 106. 
5 Williamson, O. E. (1979), s. 250. 
6 Hendrikse, G. (2003), s. 213. 
7 Østergaard, K. (2003), s. 280. 
8 Østergaard, K. (2003), s. 269. 
9 Østergaard, K. (2003), s. 280. 
10 Østergaard, K. (2003), s. 281. 
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metode, hvor det er kontraktrelationen mellem kontrahenterne og det interorganisatoriske forhold mellem 

parterne, der er i fokus. 

 

1.6.2 Juridisk metode 

1.6.2.1 Den retsdogmatiske metode 
Til analysen af afhandlingens genstandsfelt, anvendes den retsdogmatiske metode, med henblik på at udlede 

gældende ret – de lege lata.11 Der sker i de kommende afsnit en gennemgang af de retsdogmatiske 

delelementer, der benyttes til at afklare afhandlingens genstandsfelt.  

 

1.6.2.2 Regulering af afhandlingens genstandsfelt 
Udgangspunktet for at løse kontraktretlige konflikter er den mellem parterne gyldigt indgåede kontrakt.  

Fortolkningen af K03 er derfor essentiel i et juridisk perspektiv. Det kan ikke fastlægges på forhånd hvilket 

fortolkningsparadigme en domstol eller voldgiftsret lægger til grund, men da der foreligger en 

standardkontrakt, må udgangspunktet være almindelig ordlydsfortolkning, subsidiært koncipistreglen.  

Relevante bestemmelser i K03 inddrages og analyseres for at klarlægge hvordan kontrakten på nuværende 

tidspunkt forholder sig til dokumentation. Derudover bliver prioritetsreglen benyttet i tilfælde af bilagene til 

K03 strider mod hovedkontrakten. Grundet afhandlingens fokus på K03 udgør aftaleloven12 (herefter AFLT) 

lex generalis da denne gælder på alle typer af formueretlige aftaler. I lyset af U.2010.332 Ø13 finder 

købeloven14 (herefter KBL) ikke anvendelse på tjenesteydelser hvilket for nærværende genstandsfelt har 

betydning, da udviklingen af et IT-system må karakteriseres som en tjenesteydelse i lyset af manglende bedre 

begrebsdannelse. Der foreligger ikke materiel lex specialis omfattende afhandlingens obligationsretlige 

forhold hvorfor obligationsrettens almindelige del og specialitetsgrundsætninger er primære retskilder til 

besvarelsen af problemformuleringen, hvis der skal foretages aftalesupplering. 

 

 
11 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017), s. 30.  
12 LBK nr. 193 af 02/03/2016. 
13 I 1998 indgik Christian Panbo A/S og Falck Scuritas A/S aftale om etablering af mekanisk sikring i form af levering og 
montering af 11 rullegitre. Rullegitrene blev monteret og et år efter var der indbrud hvor tyvene brød gennem et 
vindue som var sikret med et rullegitter og stjal effekter for 3,1 mio. kr. efterfølgende blev det konstateret, at de 
leverede og monterede rullegitre ikke var skruet fast i bærende stolper omkring vinduet, hvorfor tyvene var i stand til 
at skubbe rullegitret ind uden brug af værktøj. Tvisten omhandlede derfor, hvorvidt der kunne kræves er erstatning i 
kontrakt. Domstolen kom frem til, at der var tale om et bestillingskøb, hvorimod Landsretten kom til den modsatte 
konklusion, at det var en tjenesteydelse i form at montering af rullegitre. Da der var tale om en tjenesteydelse 
konkluderede Landsretten, at købelovens bestemmelser herunder reklamationsfrist, jf. KBL § 54 ikke fandt anvendelse 
på tjenesteydelser.  
14 LBK nr. 140 af 17/02/2014. 
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I afhandlingen inddrages standarden ISO:27001. Standarden er møntet på sikkerhed og overvågningen af 

interne processer, og anvendes af myndigheder og IT-branchen i offentlige IT-kontrakter.1516 Standarden er 

traditionelt set at betragte som en form for soft law. Parterne i IT-kontrakter betragter standarden som et 

redskab de retter sig efter, hvorfor ISO:27001 får karakter af en sædvaneret i denne sammenhæng, således 

at denne går fra at være soft law til egentlig ”hard law”. I K03 er der ikke præciseret testkriterier til 

dokumentationen og i denne sammenhæng anvendes ISO:27001 som sædvaneret og herved selvstændigt 

retskildeværdi ved aftalesupplering. Dermed kan ISO:27001 få selvstændig retskildeværdi og i det omfang 

kontrakten er reguleret af obligationsrettens almindelige del eller specielle del få forrang herfor. Den 

traditionelle form for udfyldning er således gennem obligationsrettens almindelige del eller specielle del, 

hvorimod der i nærværende afhandling anvendes en alternativ form for aftalesupplering i medfør af 

ISO:27001’s karakter af sædvane.  

 

UBL’s teknikaliteter behandles ikke i nærværende afhandling. Dog skal visse momenter fra UBL, herunder 

UBL § 17817,  haves in mente i forbindelse med de overvejelser, der foretages. Gennem afhandlingen er der 

derfor være et underliggende krav til, at de fremsatte løsninger er i overensstemmelse med reglerne i UBL. 

 

1.6.2.3 Retskilder i relation til afhandlingens genstandsfelt 
På baggrund af forfatternes erhvervsmæssige erfaring er der observeret en stigning i anvendelsen af K03 i 

offentlige IT-kontrakter.18 I forlængelse af en sådan stigning burde retspraksis udgøre et væsentligt moment 

i at underbygge de i afhandlingen fundne juridiske resultater. Inden for IT-retten anvendes voldgift som den 

primære form for tredjemandshåndhævelse, hvorfor der savnes trykt retspraksis på afhandlingens 

genstandsfelt.19 BS 10C-590/2016 er en af de få domme der foreligger i forlængelse af afhandlingens 

genstandsfelt. Dommen er dog omhandlende et IT-system reguleret efter en K02 kontrakt, hvorfor dommen 

udelukkende gennem afhandlingen anvendes i begrænset omfang til at klarlægge fortolkningsvanskeligheder 

ved principper inden for IT-kontraktsretten og IT-retten generelt. Det understreges også i forhold til 

 
15 Digitaliseringsstyrelsen, (udateret a). 
16 Digitaliseringsstyrelsen, (udateret c). 
17 UBL § 178, beskriver, at der ved ændringer af de grundlæggende elementer i kontrakten skal gennemføres en ny 
udbudsprocedure. 
18 Det skal her nævnes, at den observeret stigning i anvendelsen af K03 ikke nødvendigvis er et repræsentativt udsnit 
for alle myndigheder og styrelser i landet, men grundet forfatternes erhvervsmæssige erfaring i hhv. Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen samt KMD er stigningen observeret på kunde og leverandørsiden.  
19 Offentlige IT-projekter, er ofte dyre og meget omfangsrige, hvorfor parterne ofte vælger at benytte voldgift som 
tvistløsningsorgan. Ligeledes kan der nævnes at der ofte opstår problemer ved offentlige udbud af IT-systemer 
(herunder skandalen vedrørende inddrivelsessystemet EFI), hvilket der fra både leverandør og det offentliges side, kan 
argumenteres for, at koste i forhold til renommé og anseelse på markedet. Slutteligt er der i både K02 og K03 anført 
voldgift som eneste tvistløsningsorgan. 
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dommens præjudikatværdi, at der er tale om en byretsdom, hvorfor denne antages at have begrænset 

præjudikatværdi. Ydermere, anvendes der gennem afhandlingens analyse og diskussion relevant 

domspraksis til at fastslå almindelige obligationsretlige principper, der regulerer parternes interne forhold af 

relevans for afhandlingens genstandsfelt.  

 

IT-projekters kompleksitet og fraværet af lex specialis i relation til kontrakttypen indebærer, at kutymer og 

sædvaner, der i dag anses for synonymer, spiller en større rolle i fastlæggelsen af gældende ret. Førend noget 

kan betegnes som en sædvane er praksis, at handlemåden normalt bliver benyttet af den personkreds, som 

den er relevant for. Dette vil sige, at det er en bredt accepteret handlemåde der ikke bliver afveget fra over 

en længere periode. Førend der er tale om en sædvane skal der foreligge ”en almindelig, stadigt og længe 

fulgt handlemåde”20. En almindelig fulgt handlemåde er, som ovenfor anført, at der er tale om en praksis, 

som alle følger. Stadigt henvender sig til en kontinuerlig benyttelse af sædvanen, herved at der ikke afviges 

fra handlemåden i situationer, hvor den kan følges. En længe fulgt handlemåde vurderes oftest ud fra den 

givne situation. De tre ovenfor anførte kriterier henføres til den objektive side af en sædvane. Den subjektive 

side er retsfølelsen der følger med gør, at der findes en bevidsthed om, at handlemåden er bindende for 

parterne og normen er at handle derefter.21 Der benyttes i nærværende afhandling sædvaner til at fastlægge 

praksis på dokumentationsproblemstillingen, med fokus på dokumentationskravet og dennes udformning. 

Ligeledes, fokuseres der på sædvaner vedrørende det inter partes samarbejde i kontraktens levetid, 

herunder ”god IT-skik”, for herved at klarlægge, hvad dette har af betydning for et samarbejde i et IT-projekt. 

Afhandlingen inddrager, som nævnt ovenfor ISO:27001. ISO:27001 er en IT-standard med fokus på sikkerhed 

og møntet på overvågning af interne processer, hvorfor denne findes velegnet som referencepunkt til 

optimering af K03’s nuværende overvågningsstruktur af leverandøren. 

 

I forlængelse af ovenstående afsnit, skal det nævnes, at afhandlingen også tager udgangspunkt i Kodeks for 

det gode kunde-leverandørsamarbejde, for herved at analysere, hvordan parterne i et IT-projekt bør agere. 

Kodekset er udarbejdet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og IT-branchens interesseorganisationer. 

Kodekset udspringer fra parternes tilkendegivelse af hvad der i branchen anses for hensigtsmæssig adfærd. 

Det kan således antages, at kodekset er en nedskrivelse af sædvanlig ageren i et IT-samarbejde mellem 

myndigheder og leverandører. I mangel af retspraksis og regulering på afhandlingens genstandsfelt, må 

kodekset tillægges værdi når parternes samarbejde analyseres. Kodekset er vedtaget fra både kunde og 

leverandørsiden, hvorfor det må tillægges en vis retskildemæssig værdi. Som tidligere nævnt er der et fravær 

 
20 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017), s. 168.  
21 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017), s. 168. 
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af retspraksis, hvorfor der endnu foreligger usikkerhed omkring kodeksets retskildemæssige status. 

Endvidere, benyttes Kammeradvokatens vejledning22 til K03. Vejledningen er skrevet af Kammeradvokaten 

og Digitaliseringsstyrelsen, i forbindelse med udfærdigelsen af K03. Vejledningen benyttes gennem 

afhandlingen som fortolkningsmoment, for herigennem at analysere, hvad der lægges til grund for de 

konciperede bestemmelser i K03. Brugen af vejledningen afspejler gennem afhandlingen, at den er skrevet 

af Digitaliseringsstyrelsen og i en vis udstrækning er en tilkendegivelse af det offentliges mening generelt, da 

styrelsen agerer som en interesseorganisation for staten på IT-området. Vejledningens retskildemæssige 

værdi kan argumenteres for til dels at kunne sidestilles med forarbejderne til en lov, og vægter således under 

regulering og retspraksis. Dog betyder den yderst sparsomme mængde af retspraksis, at vejledningen 

benyttes som fortolkningsbidrag i analysen af K03’s bestemmelser. Relevansen af vejledningen er der, hvor 

den almindelige ordlydsfortolkning ikke er tilstrækkelig, hvorved det er relevant at benytte vejledningen som 

fortolkning til forståelsen af kontrakten. Slutteligt, skal der nævnes, at K03 er en standardkontrakt, men 

modsat K02 er den ikke et agreed document.23 

 

1.6.3 Økonomisk metode 
I afhandlingen belyses incitamentsproblemstillinger i K03, sammenholdt med økonomiske teorier, for derved 

at fastlægge K03’s nuværende incitamentsstruktur. Efter en fastlæggelse af den nuværende 

incitamentsstruktur anvender afhandlingen principal-agent teori og transaktionsomkostningsteori for 

hermed at komme med løsningsforslag til at skabe incitamentsforenelighed.  

  

Der anvendes de komplementære teorier principal-agentteorien og transaktionsomkostningsteorien i tæt 

sammenspil, med henblik på at besvare afhandlingens genstandsfelt. Principal-agentteorien anvendes i vid 

udstrækning som oprindeligt tiltænkt, hvorimod transaktionsomkostningsteorien anvendes alternativt og 

partielt. Der anvendes således to komplementære teorier fra den ny institutionelle teori, dog er 

transaktionsomkostningsteorien anvendt alternativt, da organisationsformen ligger fast. I sammenspil med 

principal-agentteorien kan de med fordel anvendes til at finde ud af, hvordan incitamentsforeneligheden 

skabes.  

 

De fremførte økonomiske teorier skaber derfor et realistisk billede af K03’s bagvedliggende incitamenter, og 

komplementerer hinanden i den videre analyse. Principal-agentteorien fremfører, hvilke 

incitamentsproblemstillinger myndigheden står over for, hvor transaktionsomkostningsteorien, bidrager 

 
22 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013). 
23 Udsen, H. (2019), s. 630. 
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med analyseelementer om parternes begrænset rationalitet i kontraktudførelsen. Disse teorier i sammenspil 

giver således afhandlingen et nutidsbillede og løsningsforslag, som bygger på betragtninger, der antages at 

være så tæt på parternes virkelighed som muligt. 

 

1.6.3.1 Neoklassisk teori og den ny institutionelle teori 
Den neoklassiske teori er kendetegnet ved et ubegrænset rationalitets-princip24, at virksomheder er 

profitmaksimerende25 samt et informationselement af enten perfekt information eller ufuldkommen 

information.26 Derudover, antages transaktionsomkostninger implicit at være ”gratis”, da der i neoklassisk 

teori ikke er inddraget denne type omkostninger, men kun produktionsomkostninger.27 

 

I afhandlingen, er disse principper, om parternes ubegrænset rationale, profitmaksimering samt perfekte 

information, ikke fyldestgørende til realistisk at belyse myndighedens problemstilling i K03. Dette skyldes 

blandt andet, at afhandlingen undersøger, hvorfor der kan opstå problemer med at få udfærdiget 

fyldestgørende dokumentation i K03 på baggrund af parternes incitamentsuforeneligheder.  

 

Den ny institutionelle teori rubriceres som en ”rational choice institutionalism”.28 Rational choice 

institutionalism har fokus på de spilleregler, som institutioner sætter i form af love, reguleringer, 

organisatoriske strukturer, normer mv., og hvordan disse kan sætte begrænsninger og skabe 

gevinstmuligheder.29 I denne teori forudsættes det, i modsætning til neoklassisk teori, at aktørerne ikke er i 

stand til at handle fuldt rationelt, hvilket betegnes som ”bounded rationality”, dvs. begrænset rationale, hvor 

en tilfredsstillende løsning vælges som et udtryk for ”satificering” i stedet for optimering. Den ny 

institutionelle teori adskiller sig endvidere ved at inddrage opportunistisk adfærd, transaktionsomkostninger 

samt asymmetrisk og ufuldkommen information. På baggrund af disse antagelser handler aktørerne 

opportunistisk, hvorved institutioner kan opstå som enten tilsigtede eller utilsigtede konsekvenser heraf. 30 

Kendetegnet ved disse institutioner er, at de generelt forsøger at minimere forskellige former for 

omkostninger.31  

 

 
24 Knudsen, C. (1997), s. 54. 
25 Knudsen, C. (1997), s. 54. 
26 Knudsen, C. (1997), s. 54. 
27 Nielsen, K. (2005b), s. 99. 
28 Nielsen, K. (2005b), s. 104. 
29 Nielsen, K. (2005a), s. 20. 
30 Nielsen, K. (2005b), s. 104 ff. 
31 Knudsen, C. (1997), s. 178. 
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Afhandlingen anvender disse betragtninger, som den bagvedliggende forståelse, til at analysere, diskutere 

og komme med løsningsforslag, da den ny institutionelle teori fremkommer med det mest realistiske 

forklaringsgrundlag for aktørers valg, og hvordan begrænset rationalitet kan have indflydelse på 

handlingerne.  

 

1.6.3.2 Principal-agentteori 
Det overordnede problem i nærværende afhandling er interesse- og incitamentskonflikt mellem 

myndigheden og leverandøren. Myndigheden vil have dokumentationen af det givne IT-system af høj 

kvalitet, for derved at minimere skifteomkostningerne, når IT-systemet skal i genudbud. Problemstillingen er 

således, hvorvidt K03 har opsat de nødvendige incitamentsstukturer, der bevirker, at leverandøren 

udfærdiger dokumentation af den ønskede kvalitet.32 I henhold til denne problemstilling er det derfor 

relevant at inddrage principal-agentteorien, da teorien belyser netop relationen mellem to aktører – i dette 

tilfælde myndigheden og leverandøren – og hvordan relationen kontraktmæssigt er og bør udformes.33 Ud 

fra denne teori kan myndigheden karakteriseres som principalen og leverandøren som agenten. Endvidere, 

står parterne i en situation, hvor der eksisterer asymmetrisk og imperfekt information parterne i mellem, 

hvorfor myndigheden ikke direkte, og uden omkostninger, kan observere leverandørens handlinger. Det 

teoretiske problem, som denne teori forsøger at løse er, hvorledes der kan udformes en incitamentsforenelig 

kontrakt ud fra økonomiske incitamenter.34 K03 og relationen mellem parterne er oplagt at analysere 

gennem denne teori grundet myndighedens manglende information om leverandørens handlinger. Særligt 

ved denne informationsasymmetri kan der opstå adverse selection der omhandler skjult information forud 

og i forbindelse med kontraktindgåelse og moral hazard, der omhandler skjulte handlinger under kontraktens 

beståen.35  

 

Disse betragtninger er relevante for afhandlingen på flere punkter. For det første kan teorien belyse, hvordan 

K03 har opsat eller mangler den korrekte incitamentsstruktur. For det andet er teorien med til at analysere 

og bidrage til diskussionen om, hvorledes myndigheden kan ændre i bestemmelser i kontrakten, således, at 

bestemte leverandører afholdes fra at indgå i et samarbejde. For det tredje anvendes principal-agentteorien 

til at optimere i kontrakten, og derved afholde leverandøren fra at handle opportunistisk. 

 

 
32 Sornn-Friese, H. (2007), s. 125. 
33 Knudsen, C. (1997), s. 164. 
34 Sornn-Friese, H. (2007), s. 129. 
35 Knudsen, C. (1997), s. 165. 
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1.6.3.3 Transaktionsomkostningsteori 
Transaktionsomkostningsteori er relevant at anvende, grundet dennes egenskab til at forstå forvaltningen af 

økonomiske transaktioner såsom tjenesteydelser og varer, samt at vælge den mest effektive 

reguleringsramme givet omstændighederne.36 Kriterierne, for hvilken reguleringsramme de enkelte 

transaktioner skal underlægges, afhænger af frekvensen, hvormed en transaktion gentages, usikkerhed samt 

graden af aktivspecificitet med henblik på at minimere de samlede transaktionsomkostninger.37  

 

Kontrakter anses derfor som et værktøj for aktører til at kontrahere vilkår, når gennemførsel af en transaktion 

skal ske. I afhandlingen fokuseres der derved på transaktionsomkostninger i medfør af kontraktindgåelse, 

bestemmelser i kontrakten og samarbejdsstrukturer, som efterfølgende er nødvendige for at opretholde et 

tilfredsstillende samarbejde. Relevansen af denne teori i afhandlingen er, at aktører opfattes som begrænset 

rationelle og opportunistiske,38 hvorfor der er behov for strukturer i K03, der håndterer denne begrænset 

rationalitet mindst omkostningsfuldt.39 Transaktionsomkostningsteorien handler derfor om at finde den 

mest efficiente reguleringsramme gennem omkostningsminimering.  

 

Graden af usikkerhed, transaktionsfrekvens samt aktivspecificitet kommer derefter til udtryk i, hvilken 

reguleringsramme der bør vælges, hvor valget er underlagt det kriterie, at det skal være økonomisk efficient 

og dette afhænger af den enkelte transaktion.40 Grundet IT-projekters komplekse natur er teorien om 

transaktionsomkostninger relevant, da teorien belyser de problemstillinger, som kan opstå mellem aktørerne 

i langvarige samarbejder som konsekvens af hhv. begrænset rationalitet og K03’s ukomplette udfærdigelse. 

Endvidere, bliver transaktionsomkostningsteorien brugt til at analysere parternes omkostninger ved de 

fremsatte løsningsforslag. Slutteligt benyttes teorien i et samarbejdsperspektiv, og i denne sammenhæng i 

en diskussion om, det efficiente samarbejde og hvorledes et sådant samarbejde skaber 

incitamentsforenelighed parterne imellem.   

 

1.7 Struktur 
Afhandlingen er struktureret på følgende måde: Kapitel 2 klarlægger det juridiske og økonomiske 

udgangspunkt for afhandlingens problemstilling. Kapitlet fremfører derved, hvilke juridiske elementer der er 

eksisterer i K03 i sin nuværende form. Endvidere, gennemgår kapitlet, hvilke økonomiske 

 
36 Sornn-Friese, H. (2007), s. 111. 
37 Williamson, O. E. (1979), s. 239. 
38 Knudsen, C. (1997), s. 213. 
39 Transaktionsomkostningerne ved at koncipere en kontrakt med alle tænkelige scenarier vil også være en umulighed, 
hvilket kan skabe situationer hvor opportunistisk adfærd kan fremkomme. 
40 Sornn-Friese, H. (2007), s. 104. 
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incitamentskonflikter der foreligger i K03 og hvordan disse kommer til udtryk sammenholdt med det juridiske 

udgangspunkt. Kapitel 3 gennemgår K03’s bestemmelser, hvad angår dokumentationen, i relation til de i K03 

indlagte bodsbestemmelser, for derved at analysere, hvilket incitament leverandøren har til at udfærdige 

fyldestgørende dokumentation. K03 analyseres gennem fortolkning af de nuværende kontraktuelle 

bestemmelser og diskuteres i en dynamisk adverse selection betragtning. Derefter kommer afhandlingen 

med løsningsforslag til optimering af kontraktens incitamentsstruktur sammenholdt med inddragelsen af 

dokumentationen i K03’s bodsbestemmelser. Kapitel 4 tager udgangspunkt i K03’s bestemmelser angående 

test og inddrager endvidere dynamisk moral hazard i diskussionen heraf. Kapitlet analyserer, hvordan 

bestemmelser om test af dokumentationen kan inddrages i kontrakten, således at leverandøren overvåges 

effektivt, og der herved skabes incitamentsforenelighed ved udfærdigelsen af dokumentationen. Kapitel 5 

indeholder en analyse af principper, der kan supplere K03’s samarbejdsbestemmelser. Principperne kan 

sikre, at parterne opretholder et godt samarbejde under kontraktens levetid og dermed opnår relationsrente 

gennem samarbejdet. Slutteligt, bliver afhandlingens problemformulering besvaret i en endelig konklusion 

og perspektiveret i kapitel 6. 
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2 Kapitel 2 - Det juridiske og økonomiske udgangspunkt 
2.1 Introduktion  
I det følgende kapitel fremlægges de juridiske og økonomiske aspekter for afhandlingen og belyses. Dette 

sker, for herved at klarlægge hvilke juridiske og økonomiske problemstillinger, parterne i et IT-

udviklingssamarbejde står overfor. Ligeledes sker der en klarlæggelse af, hvilke reguleringsrammer et sådant 

kontraktforhold er underlagt og skal forholde sig til. De økonomiske momenter af afhandlingens 

problemstillinger belyses og yderligere fremhæver, hvilke informationsmæssige udfordringer myndigheden 

kan blive mødt med i dennes samarbejde med en IT-leverandør.  

 

2.2 Det retskildemæssige udgangspunkt 

2.2.1 Aftalelovens regulering af den indgåede kontrakt   
Når en myndighed indgår i en kontrakt, på formuerettens område, er denne omfattet af de almindelige 

privatretlige regler og principper. En kontrakt, der er indgået gennem et udbud, bliver til dels reguleret af 

den delvist lovregulerede kontraktret, her i form af AFTL, men ligeledes af domspraksis og sædvaner.41 Der 

er ingen henvisninger i AFTL til indgåelse af aftaler gennem offentligt udbud – dog finder de almindelige 

regler om aftaleindgåelse i loven også anvendelse på en kontrakt, der er indgået på baggrund af et offentlige 

udbud. Ydermere er der også, jf. den generelle aftalefrihed, steder hvor AFTL viger for fx anden aftale, 

handelsbrug eller anden sædvane, der hidrører fra udbudsreglerne.4243 K03 er derfor underlagt aftalefrihed, 

dog findes der at være bestemmelser i UBL, som parterne ikke kan aftale sig ud af, og skal overholde gennem 

hele kontraktens levetid.44  

 

2.2.1.1 Aftalelovens § 36 
Aftalelovens generalklausul § 36 angiver, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis 

kontrakten, der gøres gældende, er urimelig eller i strid med redelig handlemåde at gennemføre. AFTL § 36, 

stk. 2 angiver, at ved afgørelsen heraf, skal der tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens 

indhold og senere indtrufne omstændigheder. Dette er nødvendig at have med i vurderingen af, om de 

forslåede bestemmelser til kontrakten kan ende med at blive tilsidesat eller ændret, som følge af AFTL § 36, 

i en efterfølgende fortolkning ved domstolen eller voldgift. Det synes særligt relevant, i tilfælde hvor 

myndigheden indsætter nye bestemmelser, som leverandøren efterfølgende kan anfægte som værende 

urimelig eller i strid med redelig handlemåde, efter AFTL § 36, stk. 1. Generalklausulen er oprindeligt 

 
41 Ølykke, G. S. & Nielsen, R. (2017), s. 71. 
42 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 55-56 & 259. 
43 Ølykke, G. S. & Nielsen, R. (2017), s. 73 ff. 
44 UBL § 178, skal altid overholdes, når der diskuteres kontraktændringer. 
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beregnet som præceptiv beskyttelse af forbrugere og sikrer mod, den anden parts overlegenhed.45 Den 

oprindelige mening betyder dog ikke, at en aftale mellem to professionelle ikke kan anfægtes med afsæt 

AFTL § 36, da et af de afgørende kriterier for anvendelsen er, om der er urimelighed, hvorfor den også kan 

anvendes mellem to jævnbyrdige parter. Anvendelsen kan komme på tale under særlige tilfælde og er 

relevant, hvor der kan konstateres et misforhold i en langvarig kontrakt, som f.eks. i 

konventionalbodsbestemmelser46 i aftalen.47  

 

2.2.2 Fortolkning og udfyldning af kontraktgrundlaget 
Som tidligere nævnt, er det den indgåede kontrakt der som udgangspunkt regulerer det inter partes forhold. 

Parterne skal således holde sig til, hvad der står beskrevet i aftalen. Grundet kompleksiteten af den ydelse 

der skal udvikles af leverandøren og parternes begrænsede rationalitet opstår der altid forhold, kontrakten 

begrænset forholder sig til, eller ikke er indskrevet i dennes bestemmelser. Såfremt der ud fra kontrakten 

ikke kan udledes, hvad ydelsen eller parternes forpligtelse skal være, kan dette bestemmes ved fortolkning.  

Der kan for den enkelte kontrakt være angivet en formålsbestemmelse. En formålsbestemmelse er med til 

at signalere hvilke hensyn der er lagt til grund for aftalen, samt sikre, at kontrakten fortolkes i 

overensstemmelse, med en af parterne på forhånd bestemt betydning.48 I K03 bliver der f.eks. i pkt. 36.1 – 

Fortolkning og forrang, bestemt at: ”Bestemmelser i udbudsmaterialet, i leverandørens tilbud, i forudgående 

korrespondance eller lignende, der ikke er medtaget i Kontrakten, kan ikke efterfølgende påberåbes som 

fortolkningsgrundlag”. Denne passus er møntet på at regulere hvilket materiale, parterne skal benytte til 

fortolkning af aftalen, efter indgåelsen. Bestemmelsen frasorterer i det for parterne tilgængelige materiale, 

således at der ikke efterfølgende kan opstå tvister, vedrørende gyldigheden af fortolkningsmaterialet.49 Hvis 

der på baggrund af det tilgængelige fortolkningsmateriale, til stadighed foreligger uklarhed om kontraktens 

bestemmelser, kan f.eks. minimumsreglen benyttes. Antagelsen er her, at der skal fortolkes i den retning, 

som er den mindst byrdefulde for løftegiveren. Minimumsreglen antages dog at have varierende betydning, 

i gensidigt bebyrdende kontrakter, men myndigheden kan, såfremt kontrakten forholder sig uklart til et 

 
45 Andersen, L.L. & Madsen, P.B. (2012), s. 201. 
46 Se bl.a. U.2004.2894 H der angik to erhvervsdrivende som gennem fælles selskaber drev virksomhed med frysehuse, 
spedition og transport. Efterfølgende indgik de en aftale om en opdeling af koncernens selskaber. I denne 
sammenhæng udfærdigede de en konkurrenceklausul, hvorefter A hverken direkte eller indirekte måtte beskæftige 
sig med drift af frysehuse, mens B hverken direkte eller indirekte måtte beskæftige sig med speditions- og 
transportvirksomhed, bortset fra shippingvirksomhed. B overtrådte til dels konkurrenceklausulen og skulle 
efterfølgende betale en konventionalbod på 2 mio. I medfør af aftalelovens § 36 blev boden nedsat til 350.000 kr. af 
Landsretten og stadfæstet af Højesteret. 
47 Andersen, L.L. & Madsen, P.B. (2012), s. 205 f.  
48 Andersen, M. B. (2015), s. 131. 
49 Dragsted, N. m.fl. (2008), s. 407. 
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genstandsfelt, risikerer at fortolkningen efter minimumsreglen sker til leverandørens ”fordel”.50 I K03 nævnes 

endvidere under pkt. 36.1 – Fortolkning og forrang, at bestemmelser i hovedkontrakten, har forrang frem 

for bestemmelser i bilag, såfremt bestemmelserne i bilaget strider mod hovedkontrakten, hvilket følger 

prioritetsregelen.51 

 

Grundet usikkerheden på en domstol eller voldgiftsrets valg af fortolkningsparadigme ved uklarheder i 

kontrakten skal der i forlængelse af minimumsreglen ligeledes nævnes, at der kan ske fortolkning efter 

uklarhedsreglen. Uklarhedsreglen der i afhandlingen betegnes koncipistreglen, har især sin relevans i 

kontrakter der ikke er konciperet af parterne i samarbejde, men derimod udelukkende af den ene part. Som 

følge af, at K03 er en standardkontrakt koncipereret af Digitaliseringsstyrelsen og Kammeradvokaten i 

fællesskab skal det haves in mente, at uklarheder i kontraktmaterialet kan blive fortolket mod koncipisten, 

da denne burde have forhindret uklarheden under konciperingen af kontrakten.52 

 

Såfremt domstolen ikke ved hjælp af fortolkning, kan nå frem til hvad ydelsen i kontrakten er, kan der 

benyttes aftalesupplering. Ved aftalesupplering, forsøges der at udfylde de manglede dele af aftalen. Dette 

sker normalt ved, at der benyttes alment gældende praksis eller sædvaner til at fylde ”hullet” i kontrakten.53 

Der kan endvidere ske aftalesupplering, på baggrund af de individuelle forudsætninger, som parterne har 

indgået aftalen under, eller de typeforudsætninger, som der normalvis tillægges en part i den givne 

situation.54 Det skal her ses i forlængelse med, at myndigheden har bestilt et system, med dertilhørende 

dokumentation, der skal udfærdiges efter de i kontrakten fremsatte beskrivelser.  

 

2.2.3 Obligationsrettens indflydelse på K03   
Som med andre kontrakter mellem erhvervsdrivende, er IT-kontrakter en aftale indgået med henblik på en 

gensidig udveksling af ydelser, der hver især er værdiskabende for parterne. Afhandlingens problemstilling 

er i høj grad er præget af manglende retskilder, hvorfor obligationsretten udgør grundlaget for analysen af 

problemstillingen. Dog findes der præceptiv regulering, som parterne altid er underlagt i aftaleforholdet. 

Dette kan f.eks. være udbudsretten, som nævnt ovenfor, og ligeledes persondatalovgivningen. Der 

fastlægges i nærværende afsnit de dele af obligationsretten der benyttes til besvarelsen af afhandlingens 

genstandsfelt.  

 
50 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 369 ff. 
51 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 381. 
52 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 371. 
53 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 19. 
54 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 20. 
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2.2.3.1 Realydelsen 
Realydelsen er den ydelse, der skal erlægges af realdebitor efter indgåelse af kontrakten. En realydelse kan 

defineres negativt, nemlig ved at realydelsen består af noget andet end en pengeydelse. Myndighedens 

ydelse er i nærværende tilfælde en pengeydelse, mens leverandørens ydelse, realydelsen, er udviklingen af 

et IT-system. I generelle termer, kan en realydelse bestå af stort set alt, hvad der kunne tænkes at blive 

kontraheret om. Pligten til at præstere en realydelse opstår dog hovedsageligt gennem et kontraktuelt 

forhold. Den repræsenterer her et løfte fra realdebitor om, at præstere en på forhånd defineret ydelse til 

realkreditor.55 Løftet, om at præstere en ydelse, bliver, ofte mødt med et modkrav fra modparten i 

aftaleforholdet. Ved aftaleindgåelse om udvikling af et IT-system er der herved tale om et gensidigt 

bebyrdende skyldforhold, hvor begge parter har fordringer mod hinanden.56  

 

2.2.3.2 Hoved- og biforpligtelser i K03 
Den mellem parterne aftalte realydelse kan ofte deles op i en hovedforpligtelse og en eller flere 

biforpligtelser.57 Hovedforpligtelsen er i afhandlingens tilfælde udviklingen af et funktionsdygtigt IT-system, 

mens en biforpligtelse er, at leverandøren skal levere den nødvendige dokumentation. Der kan for 

nærværende problemstilling diskuteres, hvorvidt udviklingen af IT-systemet består af en flerhed af 

biforpligtelser, der tilsammen udgør kontraktens hovedforpligtelse. Dette grundet IT-systemers komplekse 

og mangeartede karakterer. Der er sædvanligvis, ved offentligt indkøb af IT-systemer, tale om en flerhed af 

systemer og funktioner, der horisontalt og vertikalt er integreret med hinanden, og ofte er interdependent 

funktionsdygtige. Interdependensen kan medføre problemstillinger ved leverandørens eventuelle 

misligholdelse af en forpligtelse. Der skal, som udgangspunkt, sondres mellem hoved- og biforpligtelser, dog 

kan misligholdelse af biforpligtelser, som udgangspunkt, svares med misligholdelsesbeføjelser tilsvarende 

misligholdelsen af en hovedforpligtelse. Det er endvidere centralt at have in mente, at misligholdelse af en 

biforpligtelse, ofte ikke er at betegne som væsentlig, og derfor ikke giver en hævebegrundelse. Det skal ses i 

sammenhæng med den samlede forpligtelse, når hævebeføjelsen overvejes benyttet.58 For nærværende 

afhandling kan der diskuteres, hvorvidt dokumentationen udgør en så vigtig del af leverancen, at 

misligholdelse kan føre til, at aftalen kan kræves hævet. Hvis dokumentationen er mangelfuld, kan det blive 

svært og omkostningsfuldt for myndigheden at sætte systemet i udbud igen, grundet der ikke er andre 

leverandører, der umiddelbart ved, hvordan systemet er bygget op, end den oprindelige. Et resultat kan 

 
55 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 36 ff. 
56 Iversen, T. (2019a), s. 108 ff. 
57 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 40 ff. 
58 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 41. 
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være, at den nye leverandør kan ende med at hæve sin ønskede pris, da det kræver en betydelig mængde 

arbejde at gøre den mangelfulde dokumentation ”up-to-date”. 

 

Der skal dog, i forlængelse af diskussionen om hoved- og biforpligtelser, overvejes hvorvidt det på nuværende 

tidspunkt reelt er muligt at adskille ydelserne. Dette skal især ses i forhold til den ovennævnte 

interdependens, der foreligger i et offentligt IT-system. Ligeledes kan der nævnes, at kompleksiteten af de 

transaktioner der foregår under udviklingen af et IT-system, ofte kan være svære at nedbryde i enkelte 

forpligtelser. Ofte er en ydelse udviklet af en leverandør, afhængig af eller lægger et grundlag for en anden 

ydelse, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at foretage en sondring mellem hoved- og biforpligtelser. Der 

sondres i den videre afhandling ikke mellem hoved- og biforpligtelser, grundet den tilstedeværende 

kompleksitet i leverancen og uhensigtsmæssigheden af terminologien på afhandlingens genstandsfelt. I 

stedet sondres der i det videre mellem absolutte og øvrige krav. Disse krav giver en varierende grad af 

forpligtelse til leverandøren. I relation til hævebeføjelsen, er denne kun aktuelt ved væsentlig misligholdelse 

af absolutte krav.  

 

2.2.3.3 Loyalitetsgrundsætningen 
Loyalitetspligten er en obligationsretlig grundsætning, der i hovedtræk bestemmer, at parterne med 

rimelighed skal tage hensyn til den anden parts interesser, gennem hele kontraktens levetid. Pligten kan også 

komme til udtryk, ved eventuel uklarhed vedrørende aftalens indhold, hvor parterne i et vidst omfang, må 

tolerere at imødekomme den anden parts ønsker, dog uden at gå fuldstændigt på kompromis med egne 

ønsker.59 Loyalitetspligten kan være med til at gøre aftaleforholdet mere smidigt, og samtidigt sikre at 

parterne ikke udviser illoyal adfærd gennem kontraktens levetid.60 Især i langvarige kontrakter, og specielt 

kontrakter vedrørende udvikling og drift af IT-systemer, kan loyalitetspligten komme til at spille en stor rolle 

i aftaleforholdet. Sådanne kontrakter løber ofte over flere år med flere forskellige faser samt projekter, der 

sideløbende bliver eksekveret. Et projektforløb kan risikere at resultere i tvister, såfremt parterne ikke loyalt 

tilgodeser hinandens behov. Grundsætningen er ikke fastlagt i kontrakten, men kan siges at følge af 

kontraktforholdets naturalia negotii.61 

 

Under loyalitetsgrundsætningen ligger den loyale oplysningspligt. Denne medfører, at realdebitor, i 

nærværende tilfælde leverandøren, skal give myndigheden nødvendige oplysninger, om forhold der kan have 

 
59 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 413 & 421.  
60 Iversen, T. (2019a), s. 138 ff. 
61 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 413. 



Side 22 af 108 
 

betydning for myndighedens bedømmelse af ydelsen. Det kan være forhold, som leverandøren kender eller 

bør kende, ved udfærdigelsen af dokumentationen, som kan have betydning for myndigheden.  Vurderingen 

af, hvornår det kan bebrejdes leverandøren at fortie forhold ved dokumentationen, som kan have betydning 

for myndigheden f.eks. at dokumentationen var mangelfuld eller ufuldstændig, skal ses i sammenhæng med 

hvem af parterne, der har færrest omkostninger ved, at fremskaffe pågældende oplysninger.62 I nærværende 

tilfælde tilfalder det sandsynligvis leverandøren, da det er denne, der udarbejder dokumentationen. 

Yderligere, kan der nævnes, at en mellem parterne aftalt ydelse skal være af en sådan beskaffenhed, som 

aftalt i kontrakten. Med dette menes der, at myndigheden har ret til at forvente, at den dokumentation der 

modtages, har en kvalitet der lever op til almindelig god kvalitet inden for branchen, som sikrer, at der, efter 

kontraktens ophør, kan ske overlevering til en ny leverandør.63 Det kan ligeledes ses i sammenhæng med 

U.1985.334/2 H, hvor kunden var berettiget til, at hæve aftalen på baggrund af leverandørens manglende 

videregivelse af kundens behov til en underleverandør, hvilket resulterede i, at kundens forudsætninger for 

kontrakten svigtede. Denne dom fremhæver leverandørens loyale oplysningspligt, når denne er vidende om 

forhold, der har væsentlig betydning for kunden. Ophævelse kommer dog sjældent på tale i langvarige og 

komplekse aftaler som IT-kontrakter. Loyalitetspligten er en bredtfavnende grundsætning, der skal sikre, at 

parterne bl.a. samarbejder med hinanden, om at skabe mest mulig værdi i kontraktforholdet, under 

varetagelse af egne interesser. Under loyalitetspligten ligger der således en generel forpligtelse for parterne 

til at sikre, at forhold der kan frembringe skuffelser hos modparten, som følge af aftaleforholdet, loyalt bliver 

meddelt modparten, hvilket ligeledes skal ses i lyset af den ovennævnte dom.64  

 

2.2.3.4 Samtidighedsgrundsætningen 
En vigtig del af kontraktsretten går på, at der i aftaleforhold skal præsteres ydelse for ydelse. Som 

udgangspunkt betyder det, at myndigheden, der bestiller et IT-system, skal erlægge sin pengeydelse, når 

denne får IT-systemet i hænde. Samtidighedsgrundsætningen bygger i overvejende grad på, at sikre 

aftaleforholdet parterne imellem. Hermed menes der, at parterne hver især er sikre på, at den ydelse, de 

skal modtage, bliver erlagt, når egen ydelse præsteres. Der findes yderligere, ud fra et 

samtidighedssynspunkt, at begge parter bestræber sig på at sikrer, at egen ydelse lever op til det aftalte, da 

der ellers ikke sker overlevering af ydelserne.65  

 

 
62 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 61 ff. 
63 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 64 ff. 
64 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 70. 
65 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 148 ff. 
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For nærværende problemformulering, er der behov for en vis modifikation af denne grundsætning. Dette 

grunder i, at der for IT-leverancer ofte er aftalt ”milepæle”, hvor leverandøren skal have afsluttet, eller 

påbegyndt et specifikt projekt. Leverandøren skal præstere dele af ydelsen på fastlagte tidspunkter. 

Ligeledes, betaler myndigheden ofte leverandøren på månedlig basis for brugt tid. Der er hyppigt en skævhed 

i leveringen af de to ydelser. Skævheden betyder, at samtidighed ofte kan være svært at opnå, i hvert fald 

som den er kendt fra andre aftaleforhold. Nærværende aftaleforhold er dog stadigvæk præget af en vis grad 

af samtidighed, da der gennem kontraktens levetid betales for nogle af de ydelser, der præsteres, samtidigt 

med at de leveres. Samtidigheden bliver på flere dele af kontrakten besværliggjort, grundet nogle systemer 

udvikles og installeres hos myndigheden, uden at leverandøren modtager en direkte betaling på tidspunktet 

for installationen. 

 

Det mellem parterne resterende beløb, kontraktens værdi minus det allerede erlagte, betales af 

myndigheden, når leverandøren har præsteret sin ydelse. Den fulde værdi af kontrakten kommer 

leverandøren i hænde, når denne fuldt ud har opfyldt kontraktens mål. Ved betaling bagud sikres det, at 

realdebitor opfylder sin del af aftalen – for sker det ikke, sker der ej heller betaling. Endvidere opstår der, ved 

en eventuel forudbetaling, en ubalance i aftaleforholdet, da realydelsen på betalingstidspunktet ikke har den 

i kontrakten bestemte værdi. Leverandøren har yderligere ved forudbetaling incitament til at slække på 

ydelsens kvalitet, grundet leverandøren allerede har fået sin betaling.66  

 

2.2.3.5 Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser 
Misligholdelse kan karakteriseres ved, at en part ikke overholder aftalen eller dele af aftalen,67 og kan være 

et redskab mod opportunistisk adfærd. Der er ofte, i den inter partes vedtagne aftale, konciperet et afsnit, 

der forholder sig til, hvornår der foreligger en misligholdelse af kontrakten.68   

 

Misligholdelse kan opstå på mange måder: udeblivelse, forsinkelse, faktiske mangler, retsmangler eller hvis 

debitor præsterer for meget. I nærværende problemstilling, hvis omdrejningspunkt er IT-leverancer, 

fokuseres der på mangler i relation til den dokumentation, som leverandøren skal levere til myndigheden. 

Der går i det videre, ikke i dybden, med de forskellige misligholdelsesformer såsom udeblivelse og forsinkelse. 

Dog sker der en gennemgang, af de relevante misligholdelsesbeføjelser, der opstår for parterne, som følge 

af misligholdelse af kontrakten. Misligholdelsesbeføjelserne i aftaleforholdet, kan udmunde i et krav om 

 
66 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 151. 
67 Andersen, M. B. (2015), s. 384. 
68 I K03 beskriver pkt. 25 – Leverandørens misligholdelse, hvornår der fra leverandørens side foreligger misligholdelse, 
og hvilke retsvirkninger dette får.  
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naturalopfyldelse, herunder at der sker afhjælpning eller omlevering. Yderligere kan aftalen ophæves og 

slutteligt kan der ydes økonomisk kompensation, enten i form af forholdsmæssigt afslag eller erstatning.69  

 

Naturalopfyldelse består i et påkrav om, at den aftalte ydelse skal præsteres som beskrevet i kontrakten.70 

Naturalopfyldelse kan komme på tale, enten når der, fra modpartens side, ikke bliver leveret den aftalte 

ydelse, eller såfremt ydelsen kun delvist bliver præsteret. Under naturalopfyldelse kan der ligeledes være en 

afhjælpningspligt.71 Afhjælpning er en specialitetsgrundsætning, hvorfor misligholdelsesbeføjelsen skal følge 

af lex specialis eller af kontraktgrundlaget. Da K03 er en IT-retlig tjenesteydelseskontrakt, findes kontrakten 

ikke at være underlagt lex specialis, hvorfor afhjælpning skal indskrives i kontraktgrundlaget.72 Dette er for 

nærværende problemformulering nærliggende at behandle, eftersom afhjælpning ofte er en hensigtsmæssig 

måde at rette op på en fejlslagen IT-leverance, da der er tale om et langvarigt kontraktforhold, med 

komplekse leverancer. Grundet kompleksiteten, af de leverede ydelser, er afhjælpning ofte den mindst 

omkostningsfulde måde for parterne at imødekomme en delvist præsteret ydelse på. Forholdsmæssigt afslag 

er en anden måde, hvormed myndigheden kan kompenseres på baggrund af ufuldstændig dokumentation. 

Ved et forholdsmæssigt afslag får myndigheden et nedslag i det vederlag, som skal erlægges, svarende til 

manglen ved den ydelse, som skal modtages.73 Såfremt at leverandørens misligholdelse fører til et tab for 

myndigheden, kan myndigheden, hvis de fire kumulative betingelser74 er opfyldt, kræve erstatning. 

 

Ophævelse der er den mest vidtgående af misligholdelsesbeføjelserne, såfremt der sker en væsentlig 

misligholdelse af kontrakten.75 Hævelsesbeføjelsen, for leverandøren, kan kun komme på tale, såfremt at 

myndigheden væsentligt misligholder dennes del af aftalen, hvilket i nærværende tilfælde er, at der ikke 

bliver betalt for de ydelser, som leverandøren leverer, eftersom pengeydelsen er myndighedens eneste 

forpligtelse i kontraktforholdet.76 

 

 
69 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 179. 
70 Iversen, T. (2019b), s. 44. 
71 Iversen, T. (2019b), s. 95 ff. 
72 Afhjælpningspligten følger af K03, pkt. 25.3.1 – Afhjælpning. 
73 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 239 ff. 
74 Økonomisk tab, ansvarsgrundlag, kausalitet og adækvans.  
75 Iversen, T. (2019b), s. 137. 
76 Her skal der ses bort fra de samarbejdsforpligtelser der fremgår af K03, som forpligter myndigheden til, at 
samarbejde med leverandøren, hvor det fremgår af kontrakten. Myndighedens samarbejdsforpligtelse bliver dog 
nærmere analyseret i Kapitel 5.  
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2.2.3.5.1 Soft budget constrain og ophævelse  

I tilfælde af, at der er væsentlig misligholdelse af aftalen, kan myndigheden være nødsaget til at ophæve. 

Denne trussel kan dog antages ikke at være troværdig, som følge af soft budget constrain betragtningen. Soft 

budget constrain omhandler offentlige myndigheders investeringer dvs. ”sunk cost” i projekter. Ifølge denne 

betragtning, kan myndigheden ikke troværdigt forpligte sig til et givent budget ex ante, og kan derfor være 

tilbøjelig til at fortsætte projektet, selvom der sker væsentlig misligholdelse. Denne mangel, på troværdig 

forpligtelse til et givent budget, kan have betydning i et dynamisk incitamentsperspektiv. Myndigheden vil 

undgå at redde kuldsejlede og dårlige IT-projekter, som er gået over budget, men myndigheden er ex post 

tilbøjelig til at yde støtte alligevel, idet investeringerne i projektet er sunk cost.77  

 

I disse situationer står myndigheden, herefter principalen, over for projekter, som enten kan være gode og 

hurtigt overstået efter periode 1, og genererer et positivt payoff, eller projekter som er dårlige og 

langsomme. Principalen skal efter periode 1 tage stilling til, hvorvidt det dårlige og langsomme projekt skal 

afvikles med et tab. Leverandøren, herefter agenten, kan enten være en god og effektiv agent eller en 

ineffektiv og dårlig agent, og agents kvalitet har betydning for, hvorvidt projektet bliver godt eller dårligt. 

Hvis principalen vælger at yde yderligere finansiering til det langsomme og dårlige projekt, genererer det et 

positivt payoff i periode 2. Problemet er, at truslen om at afslutte dårlige og langsomme projekter ikke er 

troværdig, da en yderligere finansiering genererer et positivt payoff efter periode 2. Det er derfor ikke 

rationelt at afslutte et projekt, hvilket agenterne ved.78 Som konsekvens af denne viden, ses det også se, at 

agenter, som kan levere et projekt til tiden og inden for rammerne af et budget, har et incitament til at 

efterligne langsomme projekter, for derved at opnå en større profit.79 Myndigheden har en 

ophævelsesmulighed som følge af væsentlig misligholdelse, men soft budget constrain betragtningen er en 

af grundene til, at myndighedens misligholdelsesbeføjelse ikke nødvendigvis er en troværdig trussel og ikke 

altid bliver anvendt.  

 

2.3 Transaktionsomkostninger 

2.3.1 Aktivspecificitet i kontraktforholdet 
Der kan mellem parterne foreligge asymmetrisk information, hvilket kan resultere i, at konciperingen af 

kontrakten ikke tager hånd om alle eventualiteter. Yderligere kan det, dels grundet begrænset rationalitet, 

og dels ud fra et økonomisk synspunkt, være uoverskueligt for parterne at koncipere en kontrakt, der tager 

 
77 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s.384. 
78 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s.385. 
79 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s.387. 
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hånd om og forudser alle de problemstillinger, der kan opstå under samarbejdet. Dette betyder, at 

kontrakter, affattet under begrænset rationalitet, oftest er ukomplette.80  

 

Hvis en myndighed skal koncipere en kontrakt, der tager højde for alle eventualiteter, der kan opstå gennem 

et samarbejde vedrørende et IT-system, bliver kontrakten uoverskuelig lang. Alle tænkelige situationer skal 

beskrives og ligeledes skal der fremsættes en løsning på den givne situation. Grunden til, at det kan være 

ønskeligt at lave en kontrakt, der forholder sig til de eventualiteter, som et samarbejde kan støde på, grunder 

i risikoen for opportunistisk adfærd. Det økonomisk aspekt, af at skrive en kontrakt der forholder sig til alle 

eventualiteter, kræver endvidere en betragtelig mængde ressourcer og er økonomisk ineffektivt.81  

 

Der foreligger tre kritiske dimensioner under transaktionsomkostningsteorien: usikkerhed, frekvens samt 

aktivspecifitet. En høj grad af usikkerhed medfører, at der kan være muligheder for ex-post genforhandling 

af kontrakten, eftersom det kan være svært at spå om fremtiden82 Frekvensen betegner tidsrammen for 

kontrakten, og hvorvidt der er tale om en gentagende handlen, eller blot en enkelt overlevering.83 

Aktivspecifiteten er betegnelsen for den specialisering, der gør sig gældende for handlen mellem parterne. 

Myndigheden, der bestiller udviklingen af et specifikt IT-system hos leverandøren, kan, såfremt UBL ikke er i 

spil, i princippet gå til en anden leverandør, og få sin bestilte ydelse aktualiseret. Hvis leverandørens 

synspunkt tages i betragtning, vil denne, så snart arbejdet på IT-systemet er påbegyndt, og dokumentationen 

er blevet udfærdiget, i høj grad sidde inde med en ydelse, som sandsynligvis ikke kan afsættes til anden side, 

da myndighedens ønsker, må tænkes at være meget specifikke til dennes virke.  

 

Leverandøren tilegner sig gennem arbejdet på myndighedens system, hvad der betegnes som ”human asset 

specificity”84. Human asset specificity betyder, at leverandøren tilegner sig kompetencer, der er specifikke 

for netop dette samarbejde. Grunden hertil er, at de funktionaliteter, som systemet bliver bygget op omkring, 

og som skal nedskrives i dokumentationen, som regel er lavet af medarbejdere hos leverandøren, der 

kommer til at sidde med viden om, hvordan dokumentationen skal udfærdiges. Denne viden er bundet til 

den specifikke kunde, og derfor ikke nødvendigvis værdiskabende for leverandøren i et andet aftaleforhold.   

 

 
80 Williamson, O. E. (1981), s. 553 ff. 
81 Williamson, O. E. (1981), s. 553 ff. 
82 Hendrikse, G. (2003), s. 213. 
83 Williamson, O. E. (1979), s. 239. 
84 Williamson, O. E. (1981), s. 555. 
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Aktivspecifiteten i aftaleforholdet er med til at gøre, at parterne bliver ”låst sammen” – især fra 

leverandørens side, grundet de kundespecifikke løsninger, og den viden, som leverandøren gennem 

samarbejdet kommer til at realisere. Det at parterne genererer overskud gennem aktivspecificitet inden for 

aftaleforholdet, medfører at der fra begge parters side, ligger et incitament til at blive i aftaleforholdet.85 Det 

skal haves in mente, at parterne stadigvæk kan handle opportunistisk, dog kan det komme til at ske på 

bekostning af partens renommé. Endvidere, kan opportunistisk adfærd være med til at gøre, at den part man 

har kontraheret med, ikke igen indgår i et samarbejde med en.86 Problemet med det, i relation til 

nærværende problemformulering, er at udbudsretten er med til at fjerne fremførte aspekt. 

 

Såfremt en leverandør vælger, mod slutningen af kontrakten, at handle opportunistisk, og hvis markedet 

havde dikteret samarbejdet, ville myndigheden med stor sandsynlighed ikke vælge den samme leverandør 

to gange. Udbudsretten er her med til at gøre, at en leverandør, der har lavet dårlig dokumentation, reelt 

kan ende med at vinde driften på samme udbud, som denne har leveret dårlig dokumentation til under 

udviklingsfasen. Det er ud fra dette synspunkt, at der skrives kontrakter, men grundet den begrænsede 

rationalitet, ender kontrakten med at være ukomplet, og ikke alle fremtidige problemstillinger tages hånd 

om.  

 

2.4 Dynamiske kontrakter 

2.4.1 Asymmetrisk information i kontrakten 
I dynamiske kontrakter kan der opstå en situation blandt de kontraherende parter, hvor der ikke længere er 

incitament til at binde sig og håndhæve langvarige kontrakter. Der kan således opstå incitament til at 

genforhandle i efterfølgende perioder.87 Det er vigtigt at påpege, at rent udbudsretligt kan man ikke 

umiddelbart ændre kontraktens genstand, da dette kan være i strid med udbudsloven.88 

Incitamentsproblemstillinger såsom informationsasymmetri både angående hvilken kvalitet leverandøren er, 

men også hvilke handlinger leverandøren foretager sig, er relevant for myndigheden. Denne relation kan ses 

som et principal-agentforhold, hvor principalen har manglende information om agenten som skal løses i de 

strukturer der opstilles i den langvarige kontrakt. I denne sammenhæng, er K03 udgangspunktet for at 

undersøge, hvorvidt disse incitamentsstrukturer er taget med i betragtningen i konciperingen eller ej.  

 

 
85 Williamson, O. E. (1979), s. 240. 
86 Hendrikse, G. (2003), s. 214. 
87 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 365. 
88 Her skal UBL § 178 bl.a. haves in mente. 
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Asymmetriske information opstår, når myndigheden ved aftalens indgåelse, ikke har kendskab til hvilken 

kvalitet leverandøren er. Kvaliteten har betydning for hvorvidt, at der bliver udfærdiget fyldestgørende eller 

mangelfuld dokumentation. Der er således tale om en situation, hvor myndigheden har mindre information 

om leverandørens egenskaber og handlinger end leverandøren. Er der tale om, at det er manglende eller 

forkerte informationer parterne imellem, således at begge parter har den samme, men mangelfulde 

information, kan informationen ikke ”bruges” mod myndigheden.89 Asymmetrisk information parterne 

imellem, kan derfor udgøre et væsentligt risikomoment, i kontraktens levetid idet myndigheden ikke kan 

anticipere hvordan den asymmetriske information påvirker leverandørens udfærdigelse af 

dokumentationen. Det kan ligeledes være svært at forudse de faldgruber en sådan mangel på information 

kan bibringe, og yderligere kan det vise sig endnu sværere at få konciperet en kontrakt der imødegår det. 

 

2.4.2 Moral hazard i langvarige kontrakter 
En af de største problemstillinger, ved langvarige kontrakter, er asymmetrisk information, hvor den ene part 

besidder information, som den anden part ikke har kendskab til, og denne information har betydning for, 

hvilket udfald kontrakten får, hvis den u-informerede aktør har kendskab til informationen. Principal-

agentforholdet er typisk præget af asymmetrisk information, angående hvilken handling agenten udfører på 

vegne af principalen.90 Da kontrakten er langvarig, kan principalen stå over for problemstillinger, hvad angår 

agentens incitament i forhold til at yde den ønskede indsats, som det kræves ved udarbejdelsen af 

dokumentationen. Med disse incitamentsbetragtninger for øje, kan man se, at de obligationsretlige 

principper forsøger at behandle moral hazard problemstillingerne. Hvis den ene part ikke handler loyalt, kan 

det betragtes som moral hazard, og hermed har obligationsrettens almindelige del, hvad angår 

loyalitetsgrundsætningen, redskaber til at modarbejde de negative incitamenter. Samme betragtning kan 

også drages i misligholdelsesbeføjelserne, som værende juridiske redskaber til at modarbejde moral hazard 

og opportunistisk adfærd. 

  

Generelt, kan en langvarig kontrakt medføre, at principalen observerer outputtet og derved indhenter 

information om agentens valg af indsats.91 Det betyder dog også, at mængden af valg er betydelig større, 

idet agenten kan vælge at yde en lav indsats i én periode, og øge indsatsen i en anden for at udligne den lave 

indsats. Dette har betydning for, hvorvidt principalen kan tilbyde en kontrakt med den korrekte 

incitamentsstuktur, for derved at opretholde en høj indsats for agenten. En optimal dynamisk kontrakt, som 

 
89 Knudsen, C. (1997), s. 164 ff. 
90 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 269. 
91 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 419. 
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tager hånd om moral hazard problemstillingen, skal derfor være afhængig af alle perioders observeret 

output. Agentens aktuelle output belønnes, men samtidig skal kvaliteten af de observerede outputs, som 

både kan være tilfredsstillende eller mangelfulde, have betydning for fremtidige belønninger for derved at 

skabe en optimal incitamentsstruktur.92 En måde hvorpå moral hazard kan forsøges minimeret er ved at 

tilføje en overvågningsstruktur. 

 

En mulighed er at benytte overvågning som incitamentsstruktur og bruge den viden principalen opnår 

gennem overvågning, til at straffe agenten som følge af moral hazard. Det kan blandt andet være, at mangler 

i dokumentationen, indebærer en reducering af betalinger til agenten eller en øget overvågning.  

 

2.4.3 Adverse selection i langvarige kontrakter 
Adverse selection er på samme måde som moral hazard, et principal-agentproblem der opstår som 

konsekvens af asymmetrisk information. I nærværende tilfælde, hvor afhandlingen forsøger at klarlægge de 

økonomiske bevæggrunde i langvarige kontrakter, er det oplagt at undersøge, hvordan adverse selection kan 

have betydning for det langvarige samarbejde mellem principalen og agenten. Problemstillingen ved adverse 

selection er, at principalen ikke er informeret om, hvilken ”kvalitet” agenten er, dvs. leverandøren har privat 

information om, hvorvidt denne er af høj kvalitet og derved udarbejder tilfredsstillende dokumentation, eller 

hvorvidt leverandøren er af lav kvalitet, og derved skal forstås som, at leverandøren udfærdiger mangelfuld 

dokumentation. Principalen kan ikke observere, hvilken kvalitet agenten er, og grundet denne asymmetri 

kan der opstå adverse selection.  

 

I et forsøg på at imødekomme adverse selection problemstillingen, kan principalen tilbyde et sæt af 

kontrakter, hvor hver enkelt kontrakt passer til en given kvalitet af agent og en betalingsstruktur som passer 

til den mængde arbejde man kan forvente af en given agent.93 Ved at tilbyde forskellige kontrakter, adskiller 

principalen de forskellige agenter fra hinanden, da den optimale kontrakt til hver enkelt agent har de 

nødvendige incitamentsstrukturer som gør, at det ikke er optimalt for en agent at afvige og tage en kontrakt 

som er tilpasset en agent af modsatte kvalitet. 

 

Som følge af informationsasymmetri står principalen over for en forpligtelsesproblemstilling, hvor 

principalen har incitament til at ændre i kontrakten, i efterfølgende perioder, for at opnå optimering. Denne 

 
92 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 419. 
93 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 269. 
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problemstilling opstår ofte for offentlige myndigheder, hvor de har sunk costs i et projekt, såsom 

anlægsarbejde, men også i særdeleshed ved store IT-udviklingsprojekter i form af soft-budget-constrain. 

 

En anden forpligtelsesproblemstilling er, efter parterne har underskrevet en kontrakt, hvorved der ex post 

kan opstå opportunistisk adfærd fra den u-informerede part. Dette sker som følge af, at den private 

information kommer den u-informerede part til kende over tid. I et efterfølgende udbud tilbyder principalen 

en ny kontrakt, der er mere krævende, hvis principalen opdager, at der eksisterer agenter på markedet, der 

er af en højere kvalitet. Denne problemstilling, i et principal-agentperspektiv, kendes også som ratchet 

effect.9495 Den dynamiske interaktion bruges derfor til at ændre i kontrakten for at separere agenterne fra 

hinanden.96 Forståelsen bag kan være meget simpel, idet sandsynligheden, for at udøvelsen af en bestemt 

opgave, såsom dokumentationen, er tilfredsstillende og succesfuld, stiger med kvaliteten af agenten, 

hvorimod det er usandsynligt, at en ”dårlig” agent kan fuldføre opgaven tilfredsstillende over en langvarig 

periode.  En optimal kontrakt kan derfor udnytte betragtningerne fra både adverse selection og moral hazard 

og disse dynamiske elementer ved konciperingen af kontrakten og i kontraktens levetid. 

  

2.5 IT-kontrakten generelt 

2.5.1 Forpligtelser 
En IT-kontrakt kan karakteriseres som en transaktion, hvorved en part – leverandør – overdrager et IT-

system, en IT-komponent eller brugerrettigheder til en anden part, eller IT-kontrakten kan omhandle IT-

relaterede tjenesteydelser.97 Aftalen fastlægger derved parternes retlige rammer og angår typisk kun 

udviklingen af et IT-system, dvs. den software der bestemmer systemets funktioner.98  I forlængelse heraf, 

kan aftalen angå software, der eksisterer ved aftaletidspunktet, betegnes som en standardleverance, 

hvorimod aftaler om ydelser, der skal udvikles, betegnes som specialleverancer eller udviklingskontrakter.99   

 

De nærmere krav til realydelsens indhold og kvalitet beror på ydelsens faktiske beskaffenhed. I IT-kontrakter 

kan man sondre mellem to typer af ydelser. Den ene er en resultatforpligtelse, hvor forpligtelsen går ud på 

tilvejebringelse af et slutprodukt af en indsats. Den anden gruppe omfatter en indsatsforpligtelse, hvor 

leverandøren eller debitor forpligtes til at gøre sit bedste, uanset at det tilsigtede mål for disse bestræbelser 

 
94 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 368. 
95 Ratchet effect bliver i denne sammenhæng defineret som den principal-agent og adverse selection problemstilling 
agenten står i. Når principalen opnår privat information om agenten gennem kontraktens levetid, vil principalen 
derefter bruge informationen i et efterfølgende udbud.   
96 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 269. 
97 Andersen, M. B. (2005), s. 886. 
98 Andersen, M. B. (2016), s. 309. 
99 Andersen, M. B. (2016), s. 310. 
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ikke bliver realiseret.100 Sondringen om, hvorvidt en ydelse er en indsats- eller resultatforpligtelse, følger som 

regel transaktionens karakter. Sondringen mellem resultat- og indsatsforpligtelse kan i visse kontrakttyper 

klart opdeles, hvorimod IT-kontrakten og dennes ydelser, såsom systemudvikling, drift og vedligeholdelse, 

kan præsteres på begge måder.101 Dette element kan ligeledes skabe en kompleks kontrakt, da kunden 

naturligt foretrækker at modtage en resultatforpligtelse, hvilket indebærer, at leverandøren bærer risikoen 

for, at de aftalte egenskaber i IT-systemet præsteres, hvorimod leverandøren foretrækker at skulle præstere 

en indsatsforpligtelse, hvilket indebærer, at det tilstrækkeligt at præstere den bedst mulige indsats, uanset 

om resultatet nås.  

 

2.5.2 Regulering af IT-kontrakten  

2.5.2.1 IT-systemet og tjenesteydelser 
Et IT-system må anses som tjenesteydelser, hvis der præsteres en arbejdsindsats, hvorved det ikke har 

karakter af et formuegode, og dermed ikke omfattes af KBL.102 Nærværende udgangspunkt synes særlig klart, 

når leverandørens ydelse består i at stille medarbejdere til rådighed for myndigheden, og modtager betaling 

på timebasis. IT-systemer falder også ind under tjenesteydelser, selvom der betales en fast pris for 

systemet.103 Det skyldes, at leverandørens primære ydelse fortsat er, at stille medarbejdere til rådighed som 

kunden bruger på baggrund af ønsker og anvisninger. Derfor er indkøb af et IT-system som K03 regulerer at 

betragte som en tjenesteydelse, hvorfor KBL ikke findes anvendelse, jf. U.2010.332 Ø.  

 

2.5.2.2 K03 og branchesædvaner 
K03 pkt. 3.5 – Dokumentation henviser til ”God it-skik” ved udførelsen af dokumentationsarbejdet. God IT-

skik er som norm, de branchemæssige sædvaner og den praksis som den danske IT-branche sætter som 

standard for IT-virksomheder. I denne sammenhæng er god IT-skik, baseret på forretningsmæssige mål, krav 

og ønsker, samt at den er i overensstemmelse med lovgivningen og interne regler.104 Denne praksis, som god 

IT-skik repræsenterer, er et internt redskab, som IT-virksomheder kan benytte til at optimere interne 

processer og arbejdsgange i virksomheden.105  

 

Når K03 nævner, at dokumentationen skal udformes i overensstemmelse med god IT-skik, betyder dette ikke, 

at god IT-skik indeholder en fremgangsmåde til at lave god dokumentation, men ved at følge de principper 

 
100 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 43. 
101 Andersen, M. B. (2016), s. 284. 
102 Udsen, H. (2019), s. 632. 
103 Udsen, H. (2019), s. 632. 
104 Dansk IT. (2011), s. 5. 
105 Dansk IT. (2011), s. 5. 
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og sædvaner som god IT-skik indebærer, kan processerne for dokumentationen blive hjulpet i den rigtige 

retning. En måde, hvorpå IT-virksomheder kan vise, at de overholder god IT-skik, er ved at overholde 

ISO:27001/2 og blive ISAE 3402 certificeret, hvorved de interne processer bliver dokumenteret som værende 

af høje standarder.106  

 

I 2016 udgav Statens IT-projektråd, i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og IT branchens 

interesseorganisationer, et kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde. I alt er syv principper 

udarbejdet, som værende redskaber til at skabe tillid og transparens mellem kunder og leverandører ved 

udførelsen af IT-projekter.107 Kodekset er et relevant fortolkningsgrundlag til analysen af, hvilke principper, 

der regulerer parternes samarbejde under udviklingen af IT-systemet. Man kan dog diskutere, hvorvidt 

kodekset skal kategoriseres som ”soft law” eller hvorvidt, det har nået sådan en udbredelse blandt 

myndigheder og leverandører, at det kan ses som en anerkendt sædvane i branchen og derved har bindende 

kraft. Endvidere, kan det diskuteres, hvorvidt kodekset skal anses som et agreed document og derved have 

fortolkningsmæssige værdi. Kodekset kan opnå en sådan udbredelse, at dens regulering anses for gældende, 

selvom der ikke forelægger udtrykkelig vedtagelse af dens retsvirkning i kontrakten.108 Kodekset er 

forhandlet mellem parternes interesseorganisationer, og kan således almindeligvis anvendes i fortolkning og 

udfyldning.109 

 

2.5.2.3 Bod i K03 
I mange udviklingsaftaler pålægges leverandøren bod, hvis udviklingen af systemet forsinkes eller ikke lever 

op til de aftalte servicemål.110 Dette er også tilfældet med K03 i pkt. 25.2.1 – Bod. Bodsbestemmelserne 

indebærer, at myndigheden kan kræve det aftalte bodsbeløb, i tilfælde af, at bodsudløsende begivenheder 

indtræder. Bod er ikke afhængig af, at myndigheden har lidt et tab, hvilket betyder, at bodsbestemmelserne 

afviger fra de almindelige erstatningsretlige regler.111 Bod kan således kun kræves, hvis det er udtrykkeligt 

aftalt mellem parterne, hvilket er tilfældet med K03.  

 

 
106 Revi-it (udateret hjemmeside).  
107 Digitaliseringsstyrelsen. (2016), s. 4. 
108 Andersen, M. B. (2015), s. 130. 
109Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 398. 
110 Udsen, H. (2019), s. 670. 
111 Udsen, H. (2019), s. 671. 
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3 Kapitel 3 – Bod, incitamentsstruktur og regulering af dokumentationen 
3.1 Introduktion 
Nærværende kapitel analyseres den nuværende bodsstruktur med henblik på at undersøge, hvorvidt K03 har 

den optimale incitamentsstruktur i relation til udfærdigelsen af dokumentationen. Kapitlet foretager en 

fortolkning af dokumentationsspecifikke bestemmelser i kontrakten og herunder de nuværende 

bodsbestemmeler. Den økonomiske analyse belyser, hvordan myndigheden kan adskille leverandører 

gennem den tilbudte kontrakt og fremme incitament hos leverandøren i forhold til udfærdigelsen af 

dokumentationen. Formålet er således at fremme udfærdigelsen af tilfredsstillende dokumentation, hvorved 

myndigheden, i videst muligt omfang, kan minimere skifteomkostningerne, når IT-systemet skal genudbydes.  

 

3.2 Analyse af bod og dokumentation i K03 

3.2.1 Dokumentationens udgangspunkt 
For at forstå hvorledes K03 vægter vigtigheden af dokumentation i et udviklingsprojekt, er det nødvendigt at 

analysere, hvordan kontrakten forholder sig til dokumentationen, og hvorvidt den er en del af 

incitamentsstrukturen i bodsbestemmelserne.  

 

I mange udviklingsaftaler pålægges leverandøren en bod, hvis udviklingen af systemet forsinkes, eller det 

ikke lever op til de aftalte servicemål.112 Fortolkningen af bodbestemmelser er i væsentlig grad styret af 

bodens formål, hvilket bl.a. kan være at skabe et ekstra incitament for leverandøren til at opfylde sine 

forpligtelser.113 Det beror på en konkret vurdering af, hvilket formål den enkelte bodsbestemmelse har. Det 

skal dog bemærkes, at markedsstandarden for bodsbeløb i udviklingsaftaler normalt ikke er så høje, at de 

tilsigter at overstige erstatningsberettigede tab, hvilket taler for, at bodsbestemmelserne i K03 har som sit 

primære formål at skabe incitament for leverandøren til at overholde sine forpligtelser.114 I fortolkningen af 

dokumentationens betydning for parterne, må der tages udgangspunkt i selve aftalen, hermed K03, og afsæt 

i kontraktens ordlyd som fortolkningsdata.115 Det afgørende er herved, den indholdsmæssige sammenhæng 

af kontraktens enkelte vilkår, dens systematiske opbygning samt kontraktens gennemskuelighed.116 

 

Dokumentation, af IT-systemets bagvedliggende kodning, teknikalitet og tværgående grænseflader, er et 

vigtigt element for myndigheden, da denne dokumentation benyttes ved overleveringen til en ny leverandør, 

som skal videreudvikle eller foretage drift af systemet. Man kan betragte dokumentationen af IT-systemet 

 
112 Udsen, H. (2014), s. 204. 
113 Udsen, H. (2014), s. 205. 
114 Udsen, H. (2014), s. 205. 
115 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), s. 355. 
116 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), s. 356. 
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som en slags håndbog, hvori den nødvendige information vedrørende IT-systemets opbygning og tekniske 

grænseflader er detaljeret beskrevet. En fyldestgørende dokumentationsudførelse sikrer derfor, at 

myndigheden opnår de lavest mulige skifteomkostninger ved overlevering, men omvendt påtager sig øgede 

omkostninger i tilfælde af, at dokumentationen er dårlig eller mangelfuld, idet en ny leverandør vil kræve en 

øget betaling for at rette op på manglerne. K03 indeholder i pkt. 3.5 – Dokumentation en præcisering af 

dokumentationskrav, og at leverandøren skal levere den dokumentation, der er nødvendig for at udnytte 

den givne leverance herunder systemdokumentation. Endvidere, skal den leverede dokumentation være af 

en kvalitet, således at tredjemand på rimelige og sædvanlige vilkår kan varetage drift, udvikling og 

lignende.117 Dokumentation udarbejdes løbende i forbindelse med de enkelte iterationer,118 og udgør en del 

af de aftalte delleverancer. Dokumentationen skal også udformes i overensstemmelse med god IT-skik og 

opfylde K03’s fastsatte krav i Bilag 4 – Dokumentation. 

 

En nærmere fortolkning af delleverancer, iterationer, Bilag 4 – Dokumentation og god IT-skik, er nødvendig 

for forståelsen af i hvilket omfang K03 forholder sig til dokumentationen som et bodsbelagt og 

incitamentsstyrende element. 

 

3.2.2 Dokumentationen i iterationer  
Iterationer er nærmere beskrevet i K03, pkt. 5.2.1 – Udvikling i Iterationer. Her beskrives det, at parterne, 

ved planlægningen af den enkelte iteration, skal bestræbe sig på at opnå en passende kombination af 

absolutte krav og øvrige krav, således at det sikres, at absolutte krav opfyldes, og så mange som muligt af 

kundens øvrige krav færdiggøres i den pågældende delleverance. I denne henseende er spørgsmålet, 

hvordan absolutte og øvrige krav fortolkes, og yderligere hvad en iteration har af betydning for 

dokumentationen. I K03’s definitionsbilag står der, at absolutte krav, er ”Krav (funktionelle og non-

funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) som Kunden har angivet som uundværlige for opfyldelsen 

af Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov”119. Dette betyder, at absolutte krav er de minimumskrav, 

kunden har til IT-systemet og kan dermed kategoriseres som leverandørens resultatforpligtelse.120 Øvrige 

krav defineres derimod som ”Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) 

som ikke er Absolutte Krav”.121 Øvrige krav skal derfor fortolkes som leverandørens indsatsforpligtelse.122 Det 

ses endvidere i K03, pkt. 5.2.1 – Udvikling i Iterationer, at leverandøren kan kræve, at absolutte krav 

 
117 K03, pkt. 3.5 – Dokumentation. 
118 Iterationer er forholdsvis korte projekttrin som led i anvendelse af den agile metode. 
119 K03, pkt. 1 – Definitioner. 
120 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 43. 
121 K03, pkt. 1 – Definitioner. 
122 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 43. 
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medtages i en iteration og øvrige krav undlades, for at sikre, at absolutte krav opfyldes. Absolutte krav kan 

derfor argumenteres for at have forrang, da der består en resultatforpligtelse. Hensigten kan dog ikke findes 

at være, at det udelukkende er absolutte krav, der bliver opfyldt gennem kontraktens levetid, eftersom der 

samtidigt er en forventning om, at øvrige krav i videst mulige omfang ligeledes opfyldes.123 

 

Dokumentationen udarbejdes under hver iteration, men udgør en særskilt arbejdsopgave, der ligger udover 

absolutte og øvrige krav, under hver iteration.  

 

3.2.3 Dokumentationen i delleverancer 
Dokumentationen udgør en del af de aftalte delleverancer, hvor delleverance defineres som en afgrænset 

del af leverancen, der overtages og eventuelt ibrugtages særskilt, og denne delleverance kan omfatte en eller 

flere iterationer.124 En afprøvning af en delleverance står generelt beskrevet i K03, pkt. 7.2 – Afprøvning, 

hvori det angives, at afprøvning af en delleverance sker ved overtagelsesprøve og driftsprøve. En afprøvning 

af delleverancen sker under forudsætning af, at delleverancen kan ibrugtages særskilt, og først når 

overtagelsesprøven er skriftlig godkendt af kunden, anses delleverancen for godkendt.125 Der skal derfor ske 

en sondring mellem skjulte og synlige mangler. Overtagelsesprøven konstaterer, som udgangspunkt, synlige 

mangler, hvorved myndigheden skal gøre indsigelse for at få disse rettet. De mangler, der ikke bliver 

konstateret under en delleverance, har karakter af skjulte mangler. Mangler kan dog stadigvæk gøres 

gældende, når disse opdages. Ved efterfølgende konstatering af skjulte mangler mister myndigheden ikke 

sine mangelsindsigelser, på baggrund af en godkendt delleverance.126 Denne afprøvning skal derudover 

gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation. Dette taler for, at 

afprøvning af en delleverance kun tester funktionaliteten af IT-systemet, da den simulerer en driftssituation.  

Det skal bemærkes, at i K03, pkt. 7.4 – Overtagelsesprøve, præciseres det, at kunden ikke kan nægte 

godkendelse af en overtagelsesprøve under henvisning til, at godkendelseskriterierne til øvrige krav ikke er 

opfyldt. Konsekvensen må være, at en overtagelsesprøve, af en delleverance kun kan nægtes godkendt, hvis 

godkendelseskriterierne til absolutte krav ikke er opfyldt. Det skal igen bemærkes, at dokumentationen ikke 

er en del af absolutte krav, men en særskilt opgave, der skal leveres sideløbende med iterationerne.  

Argumentationen for det udgangspunkt kan ydermere findes i Kammeradvokatens vejledning til K03, hvori 

acceptkriterierne, til kundens kravliste (Bilag 3a.ii – Kundens Kravliste), ikke nævner dokumentation, men 

derimod beskriver, at formuleringen af krav bør forholde sig til fastlagte krav, såsom sikkerhed, kvalitet af 

 
123 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 115. 
124 K03, pkt. 1 – Definitioner. 
125 Observerede fejl bliver påført i Fejllisten, jf. K03, pkt. 7.2.1 – Generelt. Dette bliver nærmere behandlet i Kapitel 4. 
126 Udsen, H. (2014), s. 216. 
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systemet, deklaratoriske regler og lignende. Endvidere, beskrives det, hvorvidt kunden bør prioritere 

absolutte og øvrige krav som en afvejning af, hvorvidt opfyldelsen af kravet er uundværligt for opfyldelsen af 

kundens ”business case”.127  

 

Disse betragtninger taler for, at absolutte samt øvrige krav, og samtidig acceptkriterierne af den videre test 

af systemet, ikke inddrager dokumentationen som et selvstændigt element.  Ved konstatering af, at 

funktionaliteten ikke overholder de kontraktuelle krav, såsom, at absolutte krav ikke opfylder 

godkendelseskriterierne, resulterer dette i en nægtelse af godkendelse i overtagelsesprøven. Derimod, 

resulterer en konstatering af, at dokumentationen ikke overholder de kontraktuelle krav, ikke i en nægtelse 

af godkendelse.  

 

3.2.4 Myndighedens værdisætning af dokumentationen  
Man kan derefter diskutere, hvorvidt, og hvor højt myndigheden definerer dokumentationens værdi under 

udviklingsforløbet. I K03, pkt. 3.5 – Dokumentation, nævnes det, at ”Leverandøren skal levere den 

Dokumentation, der er nødvendig for at udnytte Leverancen […]. Endvidere skal Leverandøren levere den 

Dokumentation til Kunden, der er nødvendig for, at tredjemand på rimelige og sædvanlige vilkår kan varetage 

Drift og udføre vedligeholdelse […]”128 Ud fra en ren ordlydsfortolkning, synes det umiddelbart at betyde, at 

dokumentationen, der skal leveres, har karakter af minimumskrav. Ud fra denne ”nødvendighed” som 

beskrevet i K03, pkt. 3.5 – Dokumentation, kan det fortolkes, at dokumentationen skal være af en sådan 

minimumskvalitet, at en anden leverandør eller tredjepart kan benytte IT-systemet. Det kan ydermere 

diskuteres, hvor høj en værdisætning dokumentationen har i kontraktens ordlyd. I Kammeradvokatens 

vejledning til Bilag 4 – Dokumentation står der ”Dokumentationen i Projektet udarbejdes løbende i forbindelse 

med de enkelte Iterationer og udgør en del af de aftalte Delleverancer. Således bliver Dokumentationen en 

integreret del af Projektet”129 og sammenholdt med ”Dokumentationen udgør en vigtig parameter i 

kvaliteten af Leverancen[…]”130  kan det tolkes, i modsætning til hvad der står i hovedkontrakten, at 

dokumentationen har en væsentlig værdi for myndigheden og udgør en del af dennes kvalitetsbedømmelse 

af leverancen. Der kan diskuteres, hvorvidt Kammeradvokatens vejledning har en retskildemæssig værdi, der 

kan danne grundlag for fortolkning. Umiddelbart har denne ingen retskildemæssig værdi, da det er en 

vejledning til brug af kontrakten, dog er vejledning tilvejebragt som en baggrundsmæssig forståelse af 

kontraktens hensigt, hvorfor den udtrykker myndighedens forventning til IT-udviklingen. Derfor må 

 
127 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 115. 
128 K03, pkt. 3.5 – Dokumentation. Egen fremhævning. 
129 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 125. Egen fremhævning. 
130 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 125. Egen fremhævning. 
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vejledningen tillægges en vis fortolkningsmæssig værdi, i udledningen af kontraktens betydning. Som følge 

af ovenstående diskussion, er der inkonsistens mellem hvordan myndighedens værdisætning af 

dokumentationen fremstilles for leverandøren i K03 og hvad der fremgår af Kammeradvokatens 

vejledning.131   

 

Det synes umiddelbart mærkværdigt, at værdisætningen af dokumentationen er høj, men ikke er en 

selvstændig afvisningsgrund til overtagelsesprøven, som kravene til absolutte krav er. Man kan derfor sætte 

spørgsmålstegn ved, hvor integreret dokumentationen egentligt er i projektet. Spørgsmålet er således, 

hvorvidt den gensidige afhængighed mellem myndigheden og leverandøren udvikler sig på sådan en måde, i 

forbindelse med vidensdeling over tid, at især myndigheden opbygger viden, som gør denne mindre 

afhængig af leverandøren. Ligeledes kan der nævnes, at gennem vidensdeling, kan myndigheden fremsætte 

dennes værdisætning til leverandøren, således at den manglende fremstilling af dokumentationens værdi i 

kontrakten kommer medkontrahenten til kende.  

 

Dokumentationen skal leveres og godkendes senest på overtagelsesdagen for de enkelte delleverancer som 

led i overtagelsesprøven, men hvis dokumentationen ikke kan godkendes som følge af mangler eller ringe 

udfærdigelse, har det ikke betydning for godkendelsesprocessen i overtagelsesprøven.132  Endvidere, forslår 

vejledningen, at myndigheden bør overveje, om der i Bilag 6 – Test og Prøver, skal fastsættes bestemmelser 

om løbende leverancer og test af dokumentationen, evt. af en tredjepart.133 Dette taler for, at selve testen, i 

Bilag 6 – Test og Prøver, ikke forholder sig til opfyldelsen af, at dokumentationen overholder de fastsatte krav 

til dokumentation som ellers beskrevet i kontrakten, men kun hvorvidt dokumentationen erlægges.  

 

3.2.5 Dokumentationskravene i Bilag 4 – Dokumentation 
Bilag 4 – Dokumentation beskriver, at der forventes en kvalitet af dokumentationen i henhold til 

detaljeringsniveau, så drift, vedligeholdelse og videreudvikling kan overdrages til anden leverandør,134 men 

sammenholdt med diskussionen om værdisætningen af dokumentationen er der ikke en nærmere forklaring 

på, hvordan det opnås eller hvordan detaljeringsniveau fortolkes. Ydermere, fastlægges det i bilaget, at det 

er leverandøren, som skal beskrive metoder for en tilfredsstillende dokumentation, sammenholdt med 

dokumenttyper, som leverandøren skal levere. Der beskrives ikke, hvordan det skal sikres, at 

 
131 Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, hvorfor vejledningen til en vis grad må 
udtrykke myndighedens synspunkt. 
132 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 125. 
133 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 125. 
134 Bilag 4, pkt. 2 – Overordnede dokumentationskrav, K-5. 



Side 38 af 108 
 

dokumentationens kvalitet opnås, andet end at det skal udfærdiges i medfør af god IT-skik og med de krav, 

der sættes i bilaget.135 Det kan resultere i, at den enkelte leverandørs fortolkning, af hvordan 

dokumentationen skal udfærdiges i medfør af god IT-skik, bliver tungtvejende under udfærdigelsen af 

dokumentationen. Som konsekvens heraf, kan myndigheden stå i en situation, hvor den enkelte leverandør 

har forskellig opfattelse af, hvad god og fyldestgørende dokumentation er. En manglende standardisering af 

god IT-skik, i relation til dokumentationen, kan derfor føre til, at udfærdigelsen af dokumentationen ender 

med at blive et resultat af leverandørens subjektive forståelse heraf.   

 

Inddragelsen af god IT-skik, i dokumentationsbilaget, kan virke som et godt redskab fra myndighedens side, 

da det umiddelbart kan fortolkes således, at leverandøren skal levere dokumentation i forhold til en i IT-

branchen anerkendt dokumentationsstandard. På den anden side, er god IT-skik som sædvane i IT-branchen 

ikke relateret til dokumentation, men derimod til interne processer, transparens i virksomheden og bedre 

inddragelse af ledelsen i beslutningsprocesser.136 I K03 defineres god IT-skik som ”En af it-branchen alment 

accepteret god udførelse inden for et bestemt område”137, hvilket må siges at være en viderefortolkning af 

den oprindelige god IT-skik. God IT-skik kan, på baggrund af K03, fortolkes som en forventning om, at en 

leverandør der opfylder de interne processer i tilknytning til god IT-skik, også har opsat processer, der kan 

anvendes ved udførelsen af dokumentationen. Det kan dog diskuteres, hvor vidtrækkende krav der kan 

kræves af en leverandør som følge heraf. God IT-skik synes at være en bred bestemmelse på samme måde 

som f.eks. god markedsføringskik i markedsføringsloven. For at forstå rækkevidden af god IT-skik kræver 

dette således en markant baggrundsretlig forståelse af sædvanen ved udfærdigelsen af dokumentation i 

medfør af god IT-skik, hvilket ligeledes er tilfældet ved god markedsføringskik.138 Umiddelbart, kan der 

argumenteres for, at god IT-skik kan sammenlignes med en objektiviseret professionsnorm, som blandt andet 

ses ved revisorer, ejendomsmæglere, læger, advokater mv. hvorfor spørgsmålet, om hvad man kan forvente 

af god IT-skik, må sammenholdes med, hvordan en kompetent IT-ekspert udfærdiger dokumentationen.139 

Det kan derfor antages, at inddragelsen af god IT-skik fra myndighedens side, i forbindelse med udførelsen 

af dokumentationen, sker med forventningen om, at en leverandør udfærdiger dokumentationen af en vis 

kvalitet og standard, som skal passe til den værdisætning, som myndigheden har i relation til 

 
135 K03, pkt. 3.5 – Dokumentation. 
136 Dansk IT. (2011), s. 5. 
137 K03, pkt. 1 – Definitioner. 
138 Det er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke muligt at udlede rækkevidden heraf, eftersom hovedparten af 
konflikter i IT-projekter ender i voldgift.  
139 I dom, BS 10C-590/2016, blev der anvendt IT-eksperter til at udlede god IT-skik på kodning af et ERP-system. Det 
kan forventes, at ved en tvist angående god IT-skik på udfærdigelsen af dokumentation, vil domstolen ligeledes 
indbringe eksperter til at udlede rækkevidden af god IT-skik i denne sammenhæng. 
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dokumentationen. Sammenholdt med Kammeradvokatens vejledning taler det for, at myndigheden har en 

relativ høj værdisætning af dokumentationen, men samtidig ikke har valgt at gøre dokumentationen til en 

integreret del af overtagelsesprøven, hvilket virker modsigende. 

 

Slutteligt nævnes der i Bilag 4 – Dokumentation, at dokumentationen er en del af overtagelsesprøven for den 

enkelte delleverance, men som angivet tidligere, kan en overtagelsesprøve kun nægtes godkendt i tilfælde 

af, at absolutte krav ikke overholder de fastsatte kriterier. Formodningen må derved være, at 

dokumentationen skal leveres som led i overtagelsesprøven, men der er ikke yderligere fastlagt en 

testprocedure for kvaliteten af dette, selvom dokumentationen har en væsentlig værdi.  

 

3.2.6 Dokumentationens placering i bodsbestemmelserne 
Ved en gennemgang af dokumentationsproblemstillingen, i henhold til K03’s bodsbestemmelser, kan der 

derved argumenteres for, at mangler i dokumentationen ikke resulterer i en nægtelse af godkendelse ved en 

overtagelsesprøve. For det tilfælde, at leverandøren ikke leverer den fornødne dokumentation, ifalder 

leverandøren ikke bod. Dette kan støttes på kontraktens manglende inddragelse af dokumentationen i 

bodsbestemmelserne. I K03, pkt. 25.2 – Forsinkelse, står der beskrevet, at en leverandør ifalder bod, såfremt 

de aftalte frister for overtagelse overskrides, som følge af leverandørens forhold, såsom manglende 

godkendelse af overtagelsesprøven for en delleverance. Da en overtagelsesprøve kun kan nægtes godkendt 

som følge af mangler i absolutte krav, må det fortolkes således, at leverandøren kun kan ifalde bod, i tilfælde 

af at acceptkriterierne for absolutte krav ikke godkendes, og ikke ved manglende eller dårlig dokumentation.  

 

Boden synes derfor kun at være tiltænkt det egentlige IT-system og funktionerne, og ikke hvorvidt 

dokumentationen til IT-systemet er leveret til tiden, eller opfylder de kontraktuelle fastsatte krav.  

Ved mangler i dokumentationen, kan myndigheden derved kræve afhjælpning som nærmere bestemt i 

kontraktens pkt. 25.3.1 - Afhjælpning. Denne bestemmelse beskriver, at leverandøren skal sørge for 

afhjælpning af fejl, såfremt der reklameres inden for garantiperioden. Hvis leverandøren ikke formår at 

afhjælpe med kvaliteten af dokumentationen til et tilfredsstillende niveau, kan myndigheden påberåbe sig 

sine misligholdelsesbeføjelser. I denne sammenhæng er det relevant at diskutere, hvilke 

misligholdelsesbeføjelser myndigheden kan benytte. Myndigheden har, som følge af misligholdelse 
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muligheden for at hæve140, kræve naturalopfyldelse141, få forholdsmæssigt afslag142 eller kræve erstatning. 

Kontraktens pkt. 25.3.3 – Forholdsmæssigt afslag giver myndigheden adgang til forholdsmæssigt afslag, i 

tilfælde af, at manglen bevirker en værdiforringelse, hvorimod, pkt. 29 – Erstatning og forsikring giver adgang 

til erstatning, hvis der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag og der er lidt et tab.  

 

Denne manglende samhørighed mellem dokumentationen, absolutte krav og bod har relevans for 

myndighedens minimering af skifteomkostninger. Dette skyldes, at selvom myndigheden f.eks. får 

forholdsmæssigt afslag som følge af mangler i dokumentationen, vil en ny leverandør kræve yderligere 

vederlag, til afhjælpning af dokumentationens manglende kvalitet. Formålet i K03 må derfor være, at sikre 

et godt IT-system, der bliver testet løbende, for derved, i en tidlig proces, at opdage fejl, hvorimod 

dokumentationen kun skal erlægges som redskab til systemet og en efterfølgende ny leverandør. Man kan 

derfor sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt dokumentationskravene i kontrakten på nuværende tidspunkt er 

med til at minimere skifteomkostningerne og sikre driften ved en efterfølgende overlevering af IT-systemet.  

 

Der kan herved argumenteres for, at kontrakten på nuværende tidspunkt lægger op til, at kvaliteten af den 

leverede dokumentation skal betragtes ud fra et synspunkt om, at denne blot skal være af en vis 

minimumskvalitet. Der kan yderligere fremføres, at såfremt kontrakten, i tilfælde af uoverensstemmelser i 

relation til dokumentationens kvalitet, skal fortolkes af en domstol eller som led i en voldgiftssag, kan 

myndigheden risikere, at leverandøren, ud fra minimumsreglen, ikke pålægges at rette i den leverede 

dokumentation.143 Det kan bl.a. være som følge af, at den leverede dokumentation lever op til kontraktens 

krav, men ikke er af en sådan kvalitet, at den medvirker til, at myndigheden kan reducere sine 

skifteomkostninger. Grundet usikkerheden ved valg af fortolkningsparadigme fra en domstol eller 

voldgiftsret, skal myndigheden ligeledes have in mente, at uklarheder vedrørende 

dokumentationsbestemmelser, kan ende med at blive fortolket mod myndigheden som følge af 

koncipistreglen.  

 

 
140 For at ophæve aftalen skal der foreligge væsentlig misligholdelse af kontrakten. Dette er ikke tilfældet, da 
dokumentation ikke indgår som et absolut krav. 
141 Det synes usandsynligt at kræve naturalopfyldelse af en tjenesteydelse, hvis leverandøren ikke er i stand til at 
levere den ønskede dokumentation. 
142 Den i praksis mest anvendte misligholdelsesbeføjelse er forholdsmæssigt afslag. 
143 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 369 ff. 
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3.3 Myndighedens valg af leverandør 

3.3.1 K03’s nuværende bodsstruktur 
Myndigheden kan koncipere en kontrakt, der på forskellig vis belønner tilfredsstillende indsats fra 

leverandørens side. Myndigheden kan udfærdige kontrakten således, at hvis en leverandør leverer dårlig 

dokumentation, bliver denne pålagt en bod. Den optimale bodsstruktur kan variere, både i forhold til hvor 

kompliceret dokumentationen er under en specifik delleverance, men også i forhold til hvor dygtig en 

leverandør er til at udfærdige dokumentation. Eftersom der er flere variabler, der spiller ind på udfærdigelsen 

af dokumentationen og kvaliteten, kan en dynamisk bodsstruktur med fordel inddrages i kontrakten.  

 

Leverandøren, der betegnes som agenten, kan være én af to forskellige kvaliteter: 𝑠: {ℎ, 𝑙}. Agenter af 

kvaliteten ℎ leverer i overvejende grad god dokumentation, mens agenter af kvaliteten 𝑙 i overvejende grad 

leverer dårlig dokumentation.144 Dokumentationen af IT-systemet er på nuværende tidspunkt ikke 

bodsbelagt. Dette gør ligeledes, at der i kontrakten ikke findes en incitamentsstruktur, hvormed 

myndigheden, der betegnes principalen, kan søge at regulere agentens udfærdigelse af dokumentationen.  

 

Det antages her, at principalen altid foretrækker, at agenten, såfremt denne er af kvaliteten 𝑠 = 𝑙, ikke 

påtager sig at løse delleverancen, hvis den er af sværhedsgraden 𝑝𝑡  =  𝑑, og herved en svær delleverance. 

Yderligere, foretrækker principalen altid, at en agent af kvaliteten 𝑠 = ℎ, påtager sig delleverancen uagtet 

om den er af sværhedsgraden  𝑝𝑡  =  𝑑 eller 𝑝𝑡  =  𝑒, hvor 𝑝𝑡 = 𝑒 betegner en let delleverance. Principalen 

ønsker dette, da han derved sikrer sig, at der gennem alle delleverancer er en øget sandsynlighed for 

godkendelse af overtagelsesprøven, også selvom det er en ”krævende” delleverance = 𝑝𝑡  =  𝑑. Principalen 

fortrækker altid, at agenten er af kvaliteten ℎ, idet en sådan agent har større chance for, uagtet opgavens 

sværhedsgrad, at leverer et IT-system, hvor flest mulige delleverancer ender med en godkendt 

overtagelsesprøve. Derfor forsøger 𝑙 agenten så vidt muligt at skjule sin kvalitet, eller efterligne kvaliteten af 

en ℎ agent.145 Kontrakten løber i 𝑇 perioder, og hver periode betegnes 𝑡, således at 𝑡: {1, 2, … , 𝑇}. I hver 

periode 𝑡: {1,2,… , 𝑇}, får agenten en opgave og skal beslutte, om opgaven skal accepteres eller afslås. Hvis 

opgaven accepteres, skal agenten beslutte om denne skal udføre en omkostningskrævende indsats 𝐶: {0, 𝑐}. 

Sandsynligheden for at gennemføre en opgave i periode 𝑡 er kun positiv, hvis 𝐶 =  𝑐, men det er også en 

funktion af agentens kvalitet, betegnet 𝑠, og opgavens sværhedsgrad ved 𝑡, betegnet med 𝑝𝑡. 

 

 
144 Fong, K. (2007), s. 7. 
145 Holmström, B. (1999), s. 178 ff. 
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Som beskrevet i afsnit 3.2.3, er overtagelsesprøven et værktøj, hvormed de enkelte delleverancer enten kan 

blive accepteret eller afvist, og at en afvisning udelukkende kan baseres på mangler i absolutte krav. Dette 

betyder, at mangler i dokumentationen, udelukkende, behandles efter de regler, som kontrakten specificerer 

vedrørende afhjælpning. Som K03 ser ud nu, er principalens eneste mulighed derfor at forsøge at koncipere 

kontrakten, således at principalen kan sikre sig, at den agent, der vælger kontrakten, er af en vis kvalitet på 

baggrund af de stillede delleverancer. Principalen kan på nuværende tidspunkt ikke regulere 

dokumentationsudfærdigelsen gennem bod, hvorfor principalen, ved at udfærdige en kontrakt der er svær 

at overholde, øger chancerne for, at det er en agent af kvaliteten ℎ, der tager kontrakten og herved øger 

chancen for, at dokumentationen bliver tilfredsstillende udfærdiget under hver delleverance. Principalen 

kan, ved at udforme kontrakten således, signalere til markedet, at denne ønsker en agent, der kan levere 

fyldestgørende dokumentation. 

 

Principalen kan observere et af følgende to situationer fra agenten efter hver delleverance. Enten leverer 

agenten fyldestgørende dokumentation, der fuldt ud lever op til principalens forventninger. Alternativt, kan 

principalen observere at agenten leverer, men at det leverede ikke er fyldestgørende. De to scenarier 

betegnes som hhv. 0 og -1. I stedet for at agenten modtager en belønning efter hver delleverance, skal 0 og 

-1 ses som den bod, der gives til agenten. Ved fyldestgørende dokumentation gives der 0 i bod og modsat -1 

ved ikke fyldestgørende dokumentation. Som nævnt i ovenstående afsnit, er der i K03 kontrakten ikke 

specificeret bod direkte møntet på dokumentationen, og endvidere er der ikke for overtagelsesprøverne 

specificeret, at ikke fyldestgørende dokumentation resulterer i, at overtagelsesprøven ikke bliver godkendt. 

Det medfører, at agenten på nuværende tidspunkt står over for et scenarie, der kan beskrives ved Figur 1: 

 

146 

 

Ud fra Figur 1 kan der ses, at der på nuværende tidspunkt, hvor dokumentationen ikke er direkte bodsbelagt, 

aldrig sker en tildeling af bod til agenten, på baggrund af dårlig dokumentation. I stedet har principalen 

udelukkende mulighed for at kræve afhjælpning af agenten. Dette betyder, at der fra agentens side kan opstå 

muligheder for at handle opportunistisk. Den opportunistiske adfærd kan ske som følge af, at 

overtagelsesprøverne bliver godkendt, uagtet at der leveres dårlig dokumentation fra agenten. Agenten ved, 

 
146 Figur 1 – egen tilvirkning. 
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at han ikke kan ifalde bod, på samme måde, som hvis leveringen af dokumentationen havde været underlagt 

de absolutte krav.  

 

Havde dokumentationen været bodsbelagt, ville agenten ende med at afholde både omkostninger i form af 

sin afhjælpningspligt, den pålagte bod og såfremt en delleverance bliver udskudt, bliver det sværere for 

agenten at nå den næste deadline i projektet. Det er dog ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, hvorfor der 

i det følgende afsnit opstilles et scenarie, hvor principalen kan sikre, at der gennem forskellige kontraktpar 

sker en separering af agenter af hhv. kvaliteten ℎ og 𝑙. En sådan separering kommer principalen til gode, da 

han, ved at separere agenter af forskellig kvalitet, øger chancerne for, at der gennem alle delleverancer sker 

en godkendelse af overtagelsesprøven, eftersom principalen på nuværende tidspunkt, gennem K03, ikke kan 

pålægge bod til agenten på baggrund af mangler i dokumentationen.  

 

3.3.2 Separering af leverandører 
Kontrakttyperne skildret nedenfor opstilles for at principalen, der på nuværende tidspunkt ikke har mulighed 

for at afvise en overtagelsesprøve på baggrund af mangelfuld dokumentation, kan sikre, at der for hver 

delleverance sker en fyldestgørende levering af systemets funktionaliteter. Dette scenarie sættes op, for at 

skildre de muligheder principalen på nuværende tidspunkt har som følge af K03’s incitamentsstruktur. 

 

For at forsøge at imødegå problemstillingen, hvor en agent af kvaliteten 𝑙 tager en opgave, denne med al 

sandsynlighed ikke udfører tilfredsstillende, kan der fra principalens side tilbydes to kontrakter, der er 

designet til at skille 𝑠 = ℎ fra 𝑠 = 𝑙.147 . Det grunder i, at principalen ex ante ikke kan observere 𝐶, 𝑠 og 𝑝𝑡. 

Det eneste principalen kan observere er, hvorvidt agenten påtager sig opgaven og om opgaven bliver løst af 

agenten.148  

 

Agentens nytte er en funktion af indsats og betaling – en agent der udøver en indsats i 𝑘 perioder modtager 

betaling 𝑚 svarende til 𝑚− 𝑐𝑘. Agenten er antaget til at være risikoneutral og maksimerer sine forventede 

betalinger minus udgifter, 𝑚− 𝑐𝑘. Principalen kan derfor skille agenterne fra hinanden, eftersom alle 

kvaliteter af agenter vælger den kontrakt, der maksimerer netop deres payoff. Kontrakten specificerer 

ydermere, at for alle perioder, 𝑡 ∈ {1, 2, … , 𝑇}, er agentens payoff en funktion af den observerede 

delleverance, og benævnes 𝜔𝑡.
149  

 
147 Fong, K. (2007), s. 9. 
148 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 273. 
149 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 273. 
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Der skal for den videre behandling af kontrakttyperne ske en definition af et acceptabelt kontraktpar, der 

sørger for at skille ℎ fra 𝑙. Et kontraktpar (𝜏𝑇
ℎ , 𝜏𝑇

𝑙 ) bliver defineret som værende acceptabelt, såfremt følgende 

tre parametre er opfyldt: incentive compatibility (IC), individual rationality (IR), and efficiency (EF). IC 

bestemmer, at en agent af kvaliteten ℎ foretrækker kontrakten 𝜏𝑇
ℎ over 𝜏𝑇

𝑙 , mens det modsatte gør sig 

gældende for en agent af kvaliteten 𝑙. IR betegner i det videre, at en agent kun tager en kontrakt 𝜏𝑇
𝑠  der ikke 

giver et negativt payoff, uagtet dennes kvalitet. EF bestemmer, at for alle 𝑡 ∈ {1, 2,…  , 𝑇}, vælger en agent 

af kvaliteten ℎ altid  en opgave, ligegyldigt om den er af sværhedsgraden 𝑑 eller 𝑒, mens en agent af kvaliteten 

𝑙 udelukkende tager en opgave på tidspunkt 𝑡, såfremt opgaven er af sværhedsgrad 𝑒. 150  

 

Det optimale sæt kontrakter, for en agent af kvaliteten ℎ, bliver i det videre defineret som værende i 

kontraktsfæren 𝛤𝑇
ℎ.151 Principalen vælger altid den kontrakt, der betaler mindst muligt til agenten.152 Agenten 

vælger aldrig en kontrakt, hvis den ikke opfylder IC.153  

 

Eftersom principalen ikke kan observere agentens kvalitet ex ante, skal der haves in mente, at IC bestemmer, 

at en agent vælger den kontrakt, der maksimerer dennes payoff og ikke nødvendigvis den kontrakt, som 

principalen har udfærdiget til agenten af den pågældende kvalitet. En agent af kvaliteten 𝑙 kan derfor godt 

vælge en kontrakt, der er designet til en agent af kvaliteten ℎ, hvis den kontrakt giver agenten et relativt 

højere payoff.154 Dog vil der, ved at udskifte 𝜏𝑇
ℎ med en anden kontrakt, �̂�𝑇

ℎ, ske et fald i nytten for agenten 

af kvaliteten 𝑙, hvis denne forsøger at efterligne en agent af kvaliteten ℎ, ved at tage en kontrakt der er 

konciperet til en ℎ agent.155156  

 

Der findes således en sfære af kontrakter, som defineres 𝛤𝑇
ℎ, og i denne eksisterer der et antal kontrakter 

som er optimale for agenterne. Dog indeholder 𝛤𝑇
ℎ kontrakter, som er suboptimale i forhold til (�̂�𝑇

ℎ , �̂�𝑇
𝑙 ), 

 
150 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 273 ff. 
151  𝛤𝑇

ℎ  betegner den sfære af kontrakter, der for en agent af kvaliteten ℎ, alle opfylder hhv. IC, IR og EF, og derfor er 
acceptabelt for både principalen og agenten. 
152 I dette ligger der en antagelse om, at principalen altid nyttemaksimerer og derfor vælger den kontrakt hvor han 
skal betale mindst muligt til agenten, men samtidigt modtager den bedst mulige funktionalitet i det udviklede system. 
153 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 276 ff. 
154 Fong, K. (2007), s. 9 ff. 
155 Agenten modtager en lavere nytte, idet de omkostninger denne har for at leve op til de krav der stilles i kontrakten, 
og herved funktionaliteten af systemet, der er konciperet til en agent af kvaliteten ℎ, er højere end hvis agenten ikke 
havde påtaget sig at udføre opgaven. 
156 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 278 ff. 
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hvorfor principalen tilbyder kontraktparret (�̂�𝑇
ℎ , �̂�𝑇

𝑙 ), eftersom dette par maksimerer principalens forventede 

nytte ud af alle kontraktpar.157  

 

De forskellige kontrakter, der henhører under 𝛤𝑇
ℎ, giver den samme forventede nytte for en agent af 

kvaliteten ℎ, dog giver de en lavere forventet nytte for en agent af kvaliteten 𝑙, hvis denne vælger en kontrakt 

konciperet til agenten af kvaliteten ℎ. Det antages, at kontraktparret (�̂�𝑇
ℎ , �̂�𝑇

𝑙 ) er optimalt, såfremt at 

kontrakten �̂�𝑇
ℎ er den, der minimerer den forventede nytte til en agent af kvaliteten 𝑙, blandt alle kontrakter 

i 𝛤𝑇
ℎ. Den minimerede nytte, til agenten af kvaliteten 𝑙, er med til at sikre, at denne ikke påtager sig 

kontrakten, da agenten ved, at der er en højere risiko, for at dennes arbejde ikke godkendes i 

overtagelsesprøven, og herved kommer til at afholde højere omkostninger ved at rette egne fejl.158 

Principalen sikrer, ved at tilbyde kontraktparret (�̂�𝑇
ℎ , �̂�𝑇

𝑙 ), at det udelukkende er agenter af kvaliteten ℎ, der 

påtager sig opgaven, når opgaven er af sværhedsgraden 𝑑. Det er vigtigt, eftersom det er den eneste måde, 

hvorpå principalen på nuværende tidspunkt kan sikre sig mod en leverandør, der leverer dårlig 

dokumentation.159  

 

Der kan herved ses, at så længe dokumentationen ikke er underlagt absolutte krav i relation delleverancen, 

er principalen nødsaget til, udelukkende at basere sin koncipering af aftalen på, at sikre, at det kun er en 

leverandør af kvaliteten ℎ, der vælger at tage kontrakten, når delleverancerne er af sværhedsgrad 𝑑. Der 

forsøges med ovenstående at tage hånd om adverse selection problemstillingen, ved at minimere mængden 

af asymmetrisk information ex ante. Dette fordi principalen, ved at udbyde kontrakter, der separerer de to 

kvaliteter, sikrer, at når delleverancen er svær, er det kun en god leverandør, der tager kontrakten, og herved 

øges chancerne også for fyldestgørende dokumentation. I denne situation er der en risiko for, at 

dokumentationen bliver nedprioriteret som følge af, at delleverancen er krævende. Eftersom 

dokumentationen ikke er en del af de absolutte krav, fokuserer leverandøren alt andet lige på opgaver der 

henhører under bodsbelagte og absolutte krav. Der er dog stadigvæk mulighed for, at agenten der leverer 

systemet, udøver moral hazard, da der så snart kontrakten er indgået, ikke forefindes redskaber, som 

principalen kan benytte til at sikre, at dokumentationen bliver fyldestgørende udfærdiget af agenten. Næste 

afsnit undersøger mulighederne for at principalen kan minimere adverse selection problemstillingen i 

aftaleforholdet gennem implementering af dokumentationen som absolut krav. 

 

 
157 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 279. 
158 Holmström, B. (1999), s. 179. 
159 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 279. 
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3.4 Ændringer i kontraktens bestemmelser  

3.4.1 Implementering af dokumentationen som godkendelseskriterie 
I det kommende afsnit bygges der videre på den nuværende incitamentsstruktur i K03, dog med nogle 

ændringer. Dokumentationen bliver en integreret del af absolutte krav og overtagelsesprøven, for herved at 

skille agenterne ad, og skabe en optimal incitamentsstruktur. Som følge heraf, er der i kontraktparret (�̂�𝑇
ℎ , �̂�𝑇

𝑙 ) 

og dennes sværhedsgrad 𝑝𝑡: {𝑑, 𝑒} et yderligere element, som er dokumentationen. Den oprindelige formel 

er ikke ændret betydeligt, idet der kun er indsat et yderligere element i sværhedsgradsfunktionen, som følge 

af, at dokumentationen er blevet integreret i principalens overtagelsesprøve, absolutte krav og 

bodsbestemmelse.  

 

For agenten betyder denne ændring, at sværhedsgraden i delleverancen er blevet et todelt element, hvor 

både funktionaliteten af IT-systemet og kvaliteten af dokumentationen skal være opfyldt, for at der foreligger 

en gennemført og succesfuld overtagelsesprøve.  

 

Man kan diskutere, hvorvidt denne tilføjelse i bodsbestemmelsen og derved kontraktens incitamentsstruktur 

får betydning for agentens risiko. På den ene side kan det besvares bekræftende, da agenten står over for en 

delleverance, som førhen var enkeltstående, dvs. at funktionaliteten af IT-systemet skulle være 

tilfredsstillende for at gennemføre delleverancen succesfuldt. Ved at inddrage et yderligere element, 

dokumentation, skal agenten levere dokumentationen, som kan være 𝑑 eller 𝑒, og hvis dokumentationen 

ikke opfylder kravene, bliver delleverancen ikke godkendt. Ud fra en risiko betragtning kan det betyde, at 

agenten skal påtage sig en øget risiko. På den anden side er forventningen, at agenten i første omgang, som 

følge af bestemmelserne i K03, skal levere dokumentationen i forvejen, og hvis det ikke sker, påberåber 

principalen sig sine misligholdelsesbeføjelser og modtager afhjælpning. I tilfælde af, at afhjælpning ikke kan 

opfyldes tilfredsstillende, er der mulighed for at få erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Dette må også ses 

som en risikobetragtning for agenten i den oprindelige kontrakt. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt en 

tilføjelse af dokumentationen i overtagelsesprøven og hermed bodsbestemmelsen forøger risikoen for 

agenten betragteligt.  Antagelsen må være, at der ikke findes en betydelig risikoforøgelse, dog bliver den 

yderligere opgave i overtagelsesprøven kompenseret i en ny bodsstruktur. Ved at inddrage dokumentationen 

løfter det derimod dokumentationsproblemstillingen ud af den forhenværende manglende 

incitamentsstruktur i K03.   

 

3.4.2 Dokumentation og dynamisk bod 
Udgangspunktet er, som tidligere nævnt, at agenten ikke ifalder bod på baggrund af dårlig dokumentation. 

Den tidligere bodsbestemmelse kan kategoriseres som at være en statisk bodsbestemmelse, samtidig med 
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at den ikke omfavner problemstillingen, som principalen oplever med dokumentationen. For at omgå denne 

statiske bodsbestemmelse, adverse selection problemstillingen og endvidere giver agenten et incitament til 

at yde en høj indsats, kan boden blive omdannet til en dynamisk bodsbestemmelse, som følge af hvor 

tilfredsstillende dokumentationen er.  

 

Ved første delleverance, D1, skal principalen teste, hvorvidt dokumentationen opfylder de kontraktuelle krav 

og i tilfælde af at dokumentationen opfylder kravene, stiger agenten med 1, hvorved agenten får en 

belønning. Hvis agenten i næste delleverance, D2, også opfylder kravene til dokumentationen, betyder dette 

endvidere, at belønningsstrukturen stiger med én, til 2. Hvis agenten i tredje delleverance, D3, ikke opfylder 

de dokumentationsmæssige krav til kvaliteten, dvs. leverer mangelfuld dokumentation, nulstilles 

belønningsstrukturen til udgangspunktet 0, hvorved agenten ikke længere får en belønning, men heller ikke 

en bod. Hvis agenten, i den efterfølgende delleverance D4, ikke opfylder de dokumentationsmæssige krav, 

falder agenten med -1, hvorved bodsstørrelsen forøges. Hvis principalen kan konstatere, i en efterfølgende 

delleverance, at dokumentationen igen er tilfredsstillende, nulstilles boden til 0.  

 

Ved at implementere en bodsbestemmelse, som er afhængig af kvaliteten af dokumentationen, er denne en 

dynamisk mulighed for principalen at straffe utilfredsstillende arbejde fra agentens side, men samtidig 

belønne god adfærd. En agent af kvaliteten ℎ, som udfører tilfredsstillende dokumentation, får som følge af 

den øget risiko ved at have dokumentationen som en integreret del af delleverancen, en belønning for at 

påtage risikoen, som det ses i Figur 2. 
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160 

 

 

 

 

3.5 Dokumentationen i absolutte krav og overtagelsesprøven 

3.5.1 Dokumentationen i overtagelsesprøven 
Der kan fra myndighedens side opstilles forskellige incitamentsstrukturer, for herigennem at regulere 

leverandørens udfærdigelse af dokumentationen. Endvidere kan dynamisk bod, i flere forskellige former, 

være med til at incitamentsregulere leverandøren i retning af K03 kontraktens ordlyd vedrørende 

dokumentationens overdragelighed til tredjemand: ”[…] Leverandøren levere den Dokumentation til Kunden, 

der er nødvendig for, at tredjemand på rimelige og sædvanlige vilkår kan varetage Drift og udføre 

vedligeholdelse […]”.161 Overleveringen af dokumentationen spiller, som tidligere anført, en væsentlig rolle, 

i forbindelse med at myndigheden, ved kontraktens udløb, skal overdrage driften eller videreudviklingen af 

systemet til en ny leverandør. 

 

For leverandøren er overtagelsesprøven den stopklods, der kan sætte den videre udvikling af systemets 

funktionaliteter på pause. Det kan, som følge af K03, pkt. 7.4 – Overtagelsesprøve, udelukkende ske på 

baggrund af at godkendelseskriterierne til absolutte krav ikke er opfyldt. Overtagelsesprøven kan derfor have 

 
160 Figur 2 – egen tilvirkning. 
161 K03, pkt. 3.5 - Dokumentation. 
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karakter af et vigtigt redskab for myndigheden, til at sikre, at den til IT-systemet ønskede funktionalitet rent 

faktisk er som bestemt i aftalen. Der er i de tidligere afsnit blevet fastlagt, at dokumentationen ikke er en del 

af overtagelsesprøven, men derimod udgør et selvstændigt element i delleverancen. Ved at flytte 

dokumentationskravet ind under overtagelsesprøven og de absolutte krav, sker der en ændring i 

leverandørens incitament til at levere dokumentation, der lever op til det i K03, pkt. 3.5 – Dokumentation 

specificerede. Ved at knytte dokumentationen til overtagelsesprøven og de absolutte krav, kan myndigheden 

nægte godkendelse af overtagelsesprøven på baggrund af mangler i dokumentationen. Dette medfører 

yderligere, at leverandøren skal stoppe, eller i det mindste allokere ressourcer fra udviklingen af 

funktionaliteten af systemet, til at rette op på dokumentation, der ikke lever op til kontraktens 

bestemmelser. Incitamentet, til at sikre at udfærdigelsen af dokumentationen sker fyldestgørende under alle 

delleverancer, kan derfor forventes at stige betydeligt, såfremt at kvaliteten af dokumentationen bliver 

underlagt overtagelsesprøven og herved de absolutte krav.  

 

3.5.2 Dokumentation og misligholdelse  
I nærværende afsnit diskuteres det, hvorvidt en inddragelse af dokumentationen i overtagelsesprøven, og 

derved en inkorporeret som et af de absolutte krav, kan få betydning for anvendelsen af myndighedens 

misligholdelsesbeføjelser. Som tidligere nævnt, resulterer mangelfuld dokumentation i en afhjælpningspligt 

fra leverandøren. I tilfælde af, at leverandøren ikke kan rette manglen, kan myndigheden påberåbe sig sine 

misligholdelsesbeføjelser. Det antages, at mangelfuld dokumentation ikke kan kategoriseres som en 

væsentlig misligholdelse, da dokumentationen, i sin oprindelige form ikke er absolutte krav. Ved at inddrage 

dokumentationen som en integreret del i overtagelsesprøven og derved som et af de absolutte krav, bliver 

denne antagelse ændret. Som følge heraf, pålægger mangelfuld dokumentation, i tilfælde af, at leverandøren 

ikke formår at løfte kvaliteten op på det kontraktuelle fastsatte niveau, leverandøren en bod.  

 

Myndighedens hævelsesbeføjelse er hjemlet i K03, pkt. 26 – Kundens ophævelse, hvor ophævelse kan 

anvendes, i tilfælde af at der foreligger væsentlig misligholdelse. Endvidere står der, at mangler i øvrige krav 

ikke kan indgå i vurderingen af, om der foreligger væsentlig misligholdelse, hvilket betyder, at det blandt 

andet er mangler i absolutte krav, som kan gøres til genstand for væsentlig misligholdelse. K03, pkt. 26.1.1 – 

Ophævelsesgrunde, angiver, i hvilket tilfælde der kan foreligge væsentlig misligholdelse. I tilfælde af en 

samlet overskridelse af fristerne for overtagelse og godkendt driftsprøve for en delleverance, med mere end 

40 arbejdsdage, kan der foreligge væsentlig misligholdelse.162 Som følge af, at dokumentationen er blevet en 

del af overtagelsesprøven, og derved kan resultere i en nægtelse af godkendelse, betyder en manglende 

 
162 K03, pkt. 26.1.1 – Ophævelsesgrunde. 
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afhjælpning i kvaliteten af dokumentationen, at efter 40 arbejdsdage foreligger der væsentlig misligholdelse. 

Ophævelsens retsvirkning indtræder derefter på tidspunktet, hvor myndigheden gør brug af sin ophævelses 

beføjelse, hvorved ophævelsen har virkning ex nunc.163  

 

Man kan dog diskutere, hvorvidt den øgede mulighed for ophævelse, som følge af inddragelsen af 

dokumentationen, kan anses som et troværdigt redskab, som myndigheden kan anvende. Som nævnt 

tidligere, står myndigheden over for et soft budget constrain problem, hvor den obligationsretlige 

misligholdelsesbeføjelse, ophævelse, kan ses som et incitamentsredskab, men det kan diskuteres, hvor 

effektiv den er. Dette skyldes, at myndigheden ikke troværdigt kan fravælge at give yderligere finansiering til 

dårlige projekter, grundet den store investerede sunk cost.164   

 

3.5.3 Incitamentsstruktur og loyalitet  
Der opstilles i afsnit 3.4.2 en dynamisk bod, hvormed leverandøren kan modtage en belønning, såfremt at 

dokumentationen leveres på tilfredsstillende vis. Den følgende incitamentsstruktur har derved en varierende 

grad af belønning og bod for leverandøren. Det kan yderligere vise sig at forskellige incitamentsstukturer er 

efficiente på forskellige tidspunkter, eller ved forskellige typer af delleverancer. Det kan diskuteres hvorvidt 

der bør være en mulighed for, at parterne kan udskifte eller justere i incitamentsstrukturerne under 

kontraktens levetid. En justering kan være relevant som følge af en markant risikoforøgelse for leverandøren 

på baggrund af eksogene eller endogene forhold. Dette resulterer i at myndighedens ex ante valg af struktur, 

ex post, påfører leverandøren uhensigtsmæssigt mange omkostninger.  

 

Der kan dog ikke ensidigt fra en af parterne ændres i kontrakten under dennes levetid. Endvidere skal det 

altid haves in mente, at det følger af UBL, at der ikke må ændres i kontraktens grundlæggende elementer, da 

det kan resultere i en fornyet udbudspligt.165 Her menes der ikke at en ændring, i incitamentsstrukturen for 

dokumentationen fører til fornyet udbudspligt. Såfremt en af parterne varsler en ændring eller et ønske om 

en ændring med det i kontrakten fastsatte ændringsvarsel, kan en sådan ændring kun finde sted såfremt 

begge parter er enige herom.166 Der skal her fremhæves at muligheden for at ændre i K03,167 ikke giver 

parterne den fornødne hjemmel til at ændre i incitamentsstrukturen. De ændringer der er omfattet af 

ændringsbestemmelsen i K03, er i høj grad møntet på funktionelle ændringer eller ændring af absolutte 

 
163 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 213. 
164 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 384. 
165 UBL § 178, stk. 1. 
166 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 419. 
167 K03, pkt. 6 – Ændringer. 
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krav.168 I forlængelse heraf er det ligeledes relevant at diskutere hvorvidt en mulighed for at ændre 

incitamentsstrukturen i K03, reelt bevirker at en ændring af strukturen sker. For at en sådan ændring kan 

effektueres skal parterne først blive enige. Det virker umiddelbart urealistisk, at parterne kan blive enige om 

en udskiftning af incitamentsstrukturen. Hvis myndigheden fremsætter ønske om, at der skal ændres til en 

strengere incitamentsstruktur, modsætter leverandøren sig med stor sandsynlighed dette og vice versa. En 

ændring af den oprindelige incitamentsstruktur ender med at tilgodese den ene af parterne, mens den anden 

enten skal afholde en højere risiko, eller en højere betaling til modparten.  

 

Der skal i forlængelse af ovenstående dog diskuteres hvorvidt loyalitetspligten kan bevirke, at parterne skal 

ændre i incitamentsstrukturen. På den ene side kan der argumenteres for at såfremt der opstår situationer 

der ikke kan tillægges at udspringe fra leverandørens handlinger, og hvor det er være unødigt bebyrdende 

for leverandøren at fortsætte under den aftalte incitamentsstruktur, kan loyalitetspligtens grænser udvides. 

Med det menes der at myndighedens loyalitetspligt kan strækkes til at tåle en ensidig justering af kontrakten 

til ”fordel” for leverandøren.169  Et alternativ er at leverandøren skal bære en øget omkostning på baggrund 

af den valgte struktur. På den anden side kan der argumenteres for at parternes loyalitetspligt der medfører 

at de loyalt skal tilgodese den anden parts interesser, ikke kan strækkes i en sådan grad at der skal ændres i 

incitamentsstrukturen. I den forbindelse skal der fremhæves at det findes usandsynligt at et scenarie hvor 

eksogene forhold bevirker, at leverandøren finder den valgte incitamentsstruktur byrdefuld, medfører at en 

anden incitamentsstruktur medvirker til, at leverandøren opnår en lavere bod.  Scenariet hvor eksogene 

forhold bevirker, at leverandøren finder den valgte incitamentsstruktur byrdefuld, findes ikke at føre til en 

ændring af denne. Et mere sandsynligt udfald må være at myndighedens loyalitetspligt medfører, at 

myndigheden må tolerere at der kan ske en udsættelse af tidsfristen for overtagelsesprøven. 

Loyalitetspligten medfører herved ikke, at der i kontraktens levetid sker en udskiftning af den valgte 

incitamentsstruktur. 

 

Myndighedens loyalitetspligt strækker sig kun i kontraktens levetid, hvorfor det ikke er illoyalt for 

myndigheden i den efterfølgende udbudsrunde at vælge en strengere incitamentsstruktur. Såfremt 

myndigheden gennem det oprindelige udbud har observeret, at leverandøren kan udholde at befinde sig i 

en ”strengere” struktur end den oprindelige, kan myndigheden tilbyde strengere og strengere kontrakter, så 

 
168 K03, pkt. 6 – Ændringer, bestemmer at der enten kan ændres i kontrakten på baggrund af agile ændringer eller 
egentlige ændringer. Agile ændringer kan f.eks. være en ændring i prioriteringen af øvrige krav eller ændringer i 
tidsestimater. Egentligt ændringer kan forekomme som følge af en ændring i vederlaget for en delleverance eller en 
udvidelse af leverancens omfang. 
169 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 421. 
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længe at denne observerer at de kommende leverandører klarer sig tilfredsstillende. Denne tankegang er 

tidligere benævnt som ”ratchet effect”.170 Ved at gøre dette kan myndigheden til stadighed separere 

leverandørerne i de kommende udbudsrunder og herved øger chancerne for, at en leverandør af høj kvalitet 

vinder udbuddet.  

  

3.5.4 Transaktionsomkostninger ved dokumentationsudfærdigelsen 
Som nævnt i Kapitel 2, medfører aktivspecifiteten, at parterne, herunder hovedsageligt leverandøren, ikke 

handler opportunistisk. Grundet K03’s manglende inddragelse af dokumentationen som et absolut krav, 

foreligger der her en mulighed for, at leverandøren handler opportunistisk ”ustraffet”. Med en inkorporering 

af dokumentationen som et absolut krav, er det muligt for myndigheden at nægte godkendelse af en 

overtagelsesprøve på baggrund af mangelfuld dokumentation, og herved sikre at leverandøren ikke handler 

opportunistisk. Yderligere medfører dette også, at handlinger som leverandøren har foretaget, som f.eks. at 

levere ikke fyldestgørende dokumentation, kan straffes med bod af myndigheden, og herved sørge for at der 

gennem samarbejdet fortsat foreligger et incitament hos leverandøren til at udfærdige fyldestgørende 

dokumentation.171  

 

Der skal her ligeledes diskuteres, hvorvidt udfærdigelsen af dokumentationen skaber værdi i det inter partes 

forhold. I relation til leverandøren, kan der først og fremmest siges, at udfærdigelsen af dokumentationen 

udgør en væsentlig transaktionsomkostning, dog bliver leverandøren, som K03 ser ud nu, kompenseret for 

det, i en vis udstrækning, som følge af dennes prissætning, forud for kontraktindgåelse. Når leverandøren 

udfærdiger dokumentationen med henblik på overlevering til myndigheden, bliver leverandøren på 

nuværende tidspunkt ikke kompenseret på baggrund af dokumentationens kvalitet. Leverandøren afholder 

derfor omkostninger ved at udarbejde dokumentation til myndigheden. Det kan diskuteres, at såfremt 

kvaliteten af dokumentationen bliver et godkendelseskriterie for overtagelsesprøven, skal leverandøren 

oppebære en stigning i sine omkostninger, for at sikre en vis kvalitet af dokumentationen i hver delleverance. 

De omkostninger, som leverandøren skal påtage sig i scenariet, bliver gennem den dynamiske 

incitamentsstruktur kompenseret. Dette sker da leverandøren, såfremt dokumentationen bliver godkendt i 

overtagelsesprøven, modtager en belønning, der herved kompenserer for den øgede afholdte udgift til 

udfærdigelsen af dokumentationen.  

 

 
170 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 368. 
171 Hendrikse, G. (2003), s. 214. 
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I relation til myndigheden skal det nævnes, at denne ud fra en fortolkning af kontrakten og bilagenes 

bestemmelser, tillægger dokumentationen en relativ høj værdi. Det er dog ikke eksplicit indskrevet i 

kontrakten, der ligeledes synes at tillægge dokumentationen en lavere værdi, end hvad der fremgår af 

Kammeradvokatens vejledning. Det findes at der med en stigning i kvaliteten af dokumentationen også sker 

en stigning i den værdi, som myndigheden tillægger dokumentationen. Ved en inkorporering af kvaliteten 

som godkendelseskriterie sker der en harmonisering af myndighedens værdisætning af dokumentationen, 

sammenholdt med hvad der rent faktisk er beskrevet i kontrakten. Der kan dog argumenteres for, at såfremt 

der sker en forøgelse i kvaliteten i den af leverandøren leverede dokumentation, kommer myndighedens 

transaktionsomkostninger til at stige, som følge af en øget mængde dokumentation der skal undersøges og 

godkendes.   

 

Myndighedens værdi af dokumentationen må siges at være betydelig, netop fordi det bl.a. er 

dokumentationen, der er med til at sikre, at skifteomkostningerne efter kontraktens udløb bliver holdt så 

lave som muligt. Hvis myndigheden gennem hele kontrakten har modtaget en veludarbejdet dokumentation 

under delleverancerne, medfører dette, at en ny leverandør ikke skal afholde meromkostninger i form af en 

udredning og ajourføring af dokumentationen. Ved at inddrage dokumentationen som et absolut krav i K03 

og optimere bodsstrukturen til en dynamisk bestemmelse, sker der en øget incitamentsforenelighed 

parterne i mellem. En sådan incitamentsforenelighed fører til at dokumentationen myndigheden modtager 

er af en sådan kvalitet, at skifteomkostningerne minimeres. 

  

3.6 Optimering af K03’s incitamentsstruktur 

3.6.1 Incitamentsstruktur på baggrund af en række tilfredsstillende delleverancer 
I de følgende afsnit undersøges tre typer af incitamentsstrukturer i relation til implementeringen af 

dokumentationen i absolutte krav, og dermed i overtagelsesprøven. Disse strukturer kan på forskellig vis 

tilbyde agenterne belønning for god adfærd og straffe dårlig adfærd, og i den sammenhæng adskille agenten 

af kvalitet 𝑙 fra ℎ.  

 

Den første type kontrakt, der kan tilbydes en agent, er opbygget således, at en belønning først betales i 

slutningen af periode 𝑇, 𝑡 ∈ {1, 2, … , 𝑇}.172 De forskellige kontrakter i 𝛤𝑇
ℎ genererer den samme forventede 

nytte for agenten af kvaliteten ℎ, hvorimod de genererer forskellige forventede nytte for agenten af 

kvaliteten 𝑙, hvis han vælger at tage dem. Principalen skal derfor tilbyde en kontrakt �̂�𝑇
ℎ i kontraktparret 

(�̂�𝑇
ℎ , �̂�𝑇

𝑙 ), som minimerer den forventede nytte til agenten af kvalitet 𝑙. Agenten af kvalitet ℎ er derimod 

 
172 Edmans, A., m.fl. (2009), s. 8. 
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indifferent, hvad angår de forskellige typer af kontrakter, som kan tilbydes i 𝛤𝑇
ℎ, hvorimod agenten af kvalitet 

𝑙 anser denne type kontrakt, hvor belønning sker i periode 𝑇, som en yderst risikabel kontrakt.173  

 

Kontrakten �̂�𝑇
ℎ kan eksemplificeres i en to-perioders situation. Her bliver agenten af kvalitet ℎ, som 

gennemfører delleverancen tilfredsstillende i periode 1, kun kompenseret i periode 2, hvis denne 

delleverance også udføreres tilfredsstillende. For at få agenten til at acceptere dette, skal kompensationen, 

for at udføre opgaven i periode 1, være høj nok til at dække den givne risiko, som agenten påtager sig, ved 

at han kan risikere ikke at få godkendt delleverancen i periode 2, og dermed mister belønningen174.  

  

Belønningsstruktur ser derfor således ud: 

 �̂�2
ℎ

{
 
 

 
 

𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)

1+𝑝ℎ

𝑝ℎ
    ℎ𝑣𝑖𝑠 𝜔2 = (1,1)

𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
             ℎ𝑣𝑖𝑠 𝜔2 = (−1,1) 

0                  ℎ𝑣𝑖𝑠 𝜔2 = (1,−1)
 0                ℎ𝑣𝑖𝑠 𝜔2 = (−1,−1)

 

 

Agenten af kvaliteten ℎ er indifferent mellem denne type kontrakt, og en som betaler 
𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
 pr. 

tilfredsstillende delleverance, da agenten bliver kompenseret for risikoen på 
1+𝑝ℎ

𝑝ℎ
, hvorimod agenten af 

kvalitet 𝑙 foretrækker en kontrakt, som belønner hver gang pga. den høje risiko. Som konsekvens heraf kan 

en optimal kontrakt, med denne type belønningsstruktur karakteriseres med følgende definitioner: 

 

1. 𝐴(𝑘) defineres ved rekursion ved at lade 𝐴(0) = 0 𝑜𝑔 𝐴(𝑘) = 𝐴(𝑘 − 1) +
1

(𝑝ℎ)
𝑘−1 

2. �̃� (𝜔𝑇) værende længden af den længste uafbrudte række af tilfredsstillende delleverancer i 𝜔𝑇, 

startende fra periode 𝑇 og fortsættende baglæns. 

 

Dette betyder endvidere, at et optimalt kontraktpar (�̂�𝑇
ℎ , �̂�𝑇

𝑙 ) har følgende egenskab: 

Hvis 𝜔𝑇 indeholder et udfald på 0, så er �̂�𝑇
ℎ(𝜔𝑇) = 0. Modsat hvis 𝑘 (𝜔𝑇) = 𝑘, 𝑠å �̂�𝑇

ℎ(𝜔𝑇) =
𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
𝐴(𝑘). 175 

En optimal kontrakt betaler, i denne betalingsstruktur, derved en agent for de tilfredsstillende delleverancer 

der løses, men kun hvis de er fulgt af en uafbrudt række af tilfredsstillende delleverancer indtil slutningen af 

kontrakten, 𝑇.  

 
173 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 279. 
174 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 279. 
175 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 280. 
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Grunden til, at denne kontrakt er optimal skyldes, at (�̂�𝑇
ℎ , �̂�𝑇

𝑙 ) giver de to agenter forskellige incitamenter, 

hvorved de vælger den kontrakt, som passer til deres respektive kvalitet. Agenten af kvaliteten 𝑙 vælger ikke 

�̂�𝑇
ℎ, idet dennes kompenseringsstruktur afhænger af en uafbrudt kæde af tilfredsstillende delleverancer, 

hvilket der er en lav chance for, at agenten kan gøre. Derimod får agenten af kvalitet ℎ en kompensation, 

hvorved dennes forventede betaling stiger med 
𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
 per tilfredsstillende delleverance, 𝑡, sammen med en 

kompensation som følge af udsættelsen af betalingen i slutningen af 𝑇. Denne betalingsstruktur afholder 

derfor agenten af kvaliteten 𝑙 fra at tage kontrakten, grundet   �̂�𝑇
ℎ(𝜔𝑇) =

𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
𝐴(𝑘). 176  

 

Når man sammenholder denne incitamentsstruktur med den øgede risiko agenten påtager sig, som følge af, 

at delleverancen også indeholder dokumentation, belønner den dynamiske bod en god adfærd yderligere og 

derved opsætte en efficient belønningsstruktur, der skaber den optimale incitamentsstruktur til agenten af 

kvalitet ℎ, som følge af den øgede risiko.  

 

3.6.2 Incitamentsstruktur med en todelt belønningsstruktur 
Den første incitamentsstruktur kan virke meget streng. Dette skyldes, at den forrige kontrakt ikke garanterer 

betaling indtil 𝑇, hvilket, der selv for en agent af kvalitet ℎ er risikabelt. En anden type kontrakt kan derfor 

forsøge at imødegå denne hårde belønningsstruktur med en mindre byrdefuld incitamentsstruktur. 

Principalen kan tilbyde en kontrakt, hvor strukturen, som beskrevet i afsnit 3.6.1, kun benyttes i den sidste 

halvdel af kontraktens levetid, og i den første halvdel af kontraktens levetid gives der en belønning på 

baggrund af hver enkel tilfredsstillende delleverance i periode 𝑡, hvis agentens succesrate er minimum 𝛼 ∈

(0.5,1) i den første halvdel af kontraktens levetid. Kontraktens struktur er fortsat således, at agenten først 

får betalingen ved kontraktens afslutning, men som minimum er sikret en betaling for den første halvdel af 

delleverancer, hvis 𝛼 ∈ (0.5,1). 

 

Den optimale incitamentsstruktur i denne kontrakttype kan beskrives som følgende:177   

 

𝜏𝑇
ℎ(𝛼, 𝜔𝑇) = ∑ 1{𝑜(𝑚)=1,𝑛(𝑇)−𝑛(𝑚)≥𝛼(𝑇−𝑚−1)}𝐵(𝑚) +

𝑐

𝜋(ℎ, 𝑑)
𝐴(�̃�(𝜔𝑇)

[𝑇/2]

𝑚=1

) 

 

 
176 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 280. 
177 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 282. 
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Denne formel kræver en uddybning for at forstå, hvorfor den er optimal. 𝑜(𝑚) er udfaldet i periode 𝑚, 𝑛(𝑇) 

er antallet af succesfulde delleverancer fra begyndelsen af kontrakten indtil periode 𝑡, og 𝐵(𝑚) er 

belønningsstrukturen for den første halvdel af kontrakten.  

 

𝐵(𝑚) =
𝑐

𝜋(ℎ, 𝑑)
 

1

∑ (
𝑇 −𝑚 − 1

𝑗
) (𝑝ℎ)𝑗(1 − 𝑝ℎ)𝑇−𝑚−1−𝑗𝑇−𝑚−1

𝑗=[𝛼(𝑇−𝑚−1)]

 

 

I belønningsstrukturen 𝐵(𝑚) er første led, den betaling agenten får for en tilfredsstillende delleverance og  

 

∑ (
𝑇 −𝑚− 1

𝑗
) (𝑝ℎ)

𝑗
(1 − 𝑝ℎ)

𝑇−𝑚−1−𝑗
𝑇−𝑚−1

𝑗=[𝛼(𝑇−𝑚−1)]

 

 

er ex ante sandsynligheden for, at agenten af kvalitet ℎ formår at have en succesrate på minimum  i alle 

fremtidige delleverancer, betinget af den ydede indsats i alle 𝑇 −𝑚 − 1 resterende delleverancer.  

 

𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
𝐴(�̃�(𝜔𝑇)) i formlen er den forrige betalingsstruktur, hvor agenten kun belønnes som følge af en række 

succesfulde delleverancer, som beskrevet i den forrige kontrakt. 
𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
𝐴(�̃�(𝜔𝑇)) er reduceret til kun at være 

aktuel i den sidste halvdel af kontraktens levetid. 178   

 

Kontraktens belønningsstruktur ift. delleverancer og dermed dokumentationen er således, at agenten i den 

første halvdel af kontrakten måles på antallet af tilfredsstillende delleverancer, og hvis antallet er lig med 

eller over minimumsgrænsen 𝛼, får agenten en betaling 
𝑐

𝜋(ℎ,𝑑)
 per godkendte delleverance, i slutningen af 

kontrakten, 𝑇, uagtet udfaldet i den sidste halvdel af kontraktens levetid. Denne kontrakt er mere optimal 

set i sammenhæng med den forrige. Den nye kontrakt fjerner en del af agents risiko, som er forbundet med 

den forrige struktur, eftersom der under halvdelen af kontraktens levetid er mulighed for at få udbetalt en 

belønning, uagtet om denne løses i en række af tilfredsstillende delleverancer. Derudover, giver den 

dynamiske bodsstruktur en større belønning til agenten, hvis denne opretholder kvaliteten af 

dokumentationen gennem alle perioder,179 hvilket giver yderligere incitament til leverandøren.  

 

 
178 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 282. 
179 Det kan ligeledes ses i den dynamiske bodsstruktur i Figur 2. 
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3.6.3 Incitamentsstruktur med diskonteringsfaktor 
En sidste incitamentsstruktur, som principalen kan tilbyde agenten, inddrager en diskonteringsfaktor, 𝛿 ∈

(0,1), hvilket betyder, at agenten nu er ”utålmodig”, dvs. at agenten værdsætter betaling nu, højere end en 

betaling senere. Dette er umiddelbart mere realistisk, men betyder samtidig, at principalens 

belønningsstruktur, ved at udskyde betaling, for derved at afholde agenten af kvaliteten 𝑙 fra at tage 

kontrakten, kan blive betydelig mere omkostningsfuld for principalen, grundet kompenseringen, der skal 

gives på baggrund af en diskonteringsfaktor.180 

 

Som følge af agentens diskonteringsfaktor, sker en udsættelse af betaling kun selektivt, hvis principalen 

observerer en utilfredsstillende delleverance, og grundet agentens ”utålmodighed” er udsættelsen aktuel, 

indtil agenten har udført to efterfølgende tilfredsstillende delleverancer. Grundet diskonteringsfaktoren, er 

mekanismen ved at udskyde en betaling mere effektiv, hvis den benyttes efter en historie af tilfælde, der 

sandsynligvis udspringer fra en agent af lav kvalitet. Dette kan være tilfældet hvor dokumentationen ikke 

erlægges, eller hvor dokumentationen ikke opfylder de kvalitetskrav, som kontrakten kræver. Disse 

situationer er mere sandsynlige at observere, jo længere parterne er i kontraktens levetid, men grundet 

agentens diskonteringsfaktor, er mekanismen med at udskyde betaling mere effektiv, jo tidligere den kan 

benyttes.181 

 

Diskonteringsfaktoren og agenten af kvalitet ℎ’s sandsynlighed for at levere en delleverance, der ikke er 

tilfredsstillende, er vigtige parametre for, hvornår en udskydelse af belønningsstrukturen skal benyttes. Det 

afhænger af, hvorvidt diskonteringsfaktoren er mindre end sandsynligheden for en mangelfuld delleverance 

fra agenten af kvalitet ℎ, og hvis det er tilfældet, bør man bruge denne mekanisme, så snart en mislykket 

delleverance er observeret.182  Dette skyldes, at jo lavere agenten af kvalitet ℎ’s ex ante sandsynlighed for en 

tilfredsstillende delleverance er 𝑝ℎ = 𝑞𝜋(ℎ,𝑙), desto vanskeligere er det at bruge denne mekanisme til at 

adskille agenternes indsats fra den observerede historik. I tilfælde hvor disse antagelser kan benyttes, skal 

principalen anvende en mekanisme, som straffer en delleverance, der ikke er tilfredsstillende, ved at udskyde 

en efterfølgende belønning som følge af en tilfredsstillende delleverance til den næste periode, og kun hvis 

den næste delleverance også leveres tilfredsstillende.183  

 

 
180 Holmström, B. (1999), s. 174. 
181 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 286 ff. 
182 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 287. 
183 Demarzo, P. M. & Sannikov, Y. (2006), s. 2691. 
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Med disse betragtninger in mente kan der argumenteres for, at denne type kontrakt, hvor 

incitamentsstrukturen træder i kraft som følge en mangelfuld delleverance, er fordelagtig at benytte, hvis 

agents diskonteringsfaktor er lavere end agenten af kvalitet ℎ’s sandsynlighed for ikke at levere 

tilfredsstillende delleverancer. Hvis principalen, på baggrund af historisk observerede delleverancer, kan 

udregne sandsynligheden for, at en agent af kvalitet ℎ vil mislykkes med at levere tilfredsstillende 

dokumentation, kan denne type kontrakt med fordel benyttes. Det skal dog bemærkes, at agentens 

diskonteringsfaktor har betydning for, hvor stor en kompensation agenten skal have som følge af 

udsættelsen af belønningen 
𝛿

 , hvor  er den udsatte belønning, samt effektiviteten af udsættelsen.  

 

En kompensation, i denne kontrakt til agenten, skal derfor være (1 − 𝜇)(1 − 𝑝ℎ)휀
1−𝛿

𝛿
, hvor (1 − 𝜇) er 

principalens forventning, at agenten er af kvalitet ℎ og  (1 − 𝑝ℎ) er sandsynligheden for, at agenten af 

kvalitet ℎ mislykkes med en delleverance.184 Endvidere, fjerner denne belønningsstruktur også en del af 

agentens risiko, da kompensationen gives i en senere periode, dog ikke 𝑇, og sandsynligheden for at en agent 

af kvalitet ℎ kan præstere, er højere end agenten af kvalitet 𝑙. Ved at sammenholde udsættelsen af 

kompensationen med den dynamiske bod, skaber det endvidere et incitament til agenten af kvalitet ℎ, om 

at yde en god indsats fra starten af kontraktens levetid, samtidig med, at en mislykket delleverance ikke 

straffer agenten for hårdt og skaber unødvendig risiko.  

 

3.6.4 Valget af incitamentsstruktur 
Det kan antages, at incitamentsstrukturen, der baseres på en uafbrudt række af tilfredsstillende 

delleverancer, er at foretrække for myndigheden, idet den strenge struktur pålægger leverandøren størst 

mulig risiko, og derved afholder en leverandør af kvalitet 𝑙 fra kontrakten. Dette må ud fra et økonomisk 

perspektiv være fordelagtigt for myndigheden på flere punkter. For det første betaler myndigheden kun en 

belønning for det tilfælde, at leverandøren leverer gode resultater igennem hele kontraktens levetid. For det 

andet er incitamentsstrukturen optimal for en leverandør af kvalitet ℎ hvilket betyder, at myndigheden øger 

chancerne for at dokumentationen udfærdiges tilfredsstillende. For det tredje kan strukturen betyde, at 

myndighedens skifteomkostninger minimeres, eftersom en leverandør af kvalitet ℎ alt andet lige udfører 

arbejdet bedst og for lavest omkostninger.  

 

Dog er denne struktur mindre realistisk at anvende, da strukturen synes at være meget streng for 

leverandøren, hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt strukturen efterfølgende kan blive anfægtet for at være 

 
184 Gershkov, A. & Perry, M. (2011), s. 288. 



Side 59 af 108 
 

urimelig eller i strid med redelig handlemåde, jf. AFTL § 36, stk. 1 og i medfør heraf ændres. I denne 

sammenhæng er spørgsmålet således om det er muligt ud fra en rimelighedsfortolkning at anvende 

strukturen til myndighedens fordel. I denne vurdering ligger der et krav om rimelighed der i udgangspunktet 

er en vurdering af retfærdighed i en gensidighedstankegang om balance i aftalen mellem parterne.185 Ud fra 

denne betragtning kan det diskuteres, at den strenge incitamentsstuktur umiddelbart ikke er rimelig for 

modparten som følge af, at den kun tilgodeser den anden. Det er således nødvendigt for vurderingens 

rimelighedsbedømmelse i forhold til AFTL § 36, at fremhævelses- eller klargørelseskravet er klart i 

aftaleforholdet.186 Et aftalevilkår der ikke er sædvanligt inden for branchen, kan endvidere have betydning 

for vurderingen af rækkevidden ved rimelighedsfortolkningen.187 Såfremt myndigheden fremhæver den 

strenge incitamentsstruktur i K03, kan der argumenteres for, at leverandøren bliver gjort opmærksom på, at 

der foreligger et strengt vilkår i form af den nye incitamentsstruktur og at leverandøren derved accepterer 

vilkåret, hvis denne ikke gør indsigelser. I forlængelse af denne diskussion kan der drages parallel til 

U.2018.2616 S. I nærværende tvist indgik NTG East og Nano Trans aftale om transport af gods. I aftalen var 

der påført forretningsbetingelser, hvori forskellige konventionalbøder var indskrevet i Nano Trans’ 

forretningsbetingelser. Disse krav anså Sø- og Handelsretten for værende ugyldige, idet 

forretningsbetingelserne kun tilgodeså Nano Trans og påførte NTG East væsentlige byrder. Disse 

forretningsbetingelser skulle være fremhævet i højere grad for at kunne anses som vedtaget, dvs. gyldige, 

hvorfor NTG East ikke skulle betale bod til Nano Trans. Det kan antages, at hvis myndigheden særligt 

fremhæver betingelserne, kan de anses som gyldige. Selvom vilkårene om incitamentsstrukturen bliver 

fremhævet i K03, kan risikoforøgelsen hos leverandøren have betydning, for rimelighedsvurderingen efter 

AFTL § 36, stk. 1. 

 

Ud fra ovenstående analyser er det fremført, at myndigheden kan vælge mellem forskellige typer af 

incitamentsstrukturer, som pålægger leverandøren forskellige grader af risici. Ud fra en risiko- og 

rimelighedsbetragtning er den todelte incitamentsstruktur og incitamentsstrukturen med en 

diskonteringsfaktor at foretrække. I tilfælde hvor myndigheden kan udlede leverandørens 

diskonteringsfaktor og sandsynligheden for, at leverandøren af kvalitet ℎ ikke leverer tilfredsstillende 

 
185 Andersen, L.L. & Madsen, P.B. (2012), s. 384. 
186 Andersen, L.L. & Madsen, P.B. (2012), s. 389. 
187 Dette var bl.a. tilfældet i U.2012.535 H, hvor P drev handel med smågrise som blev indkøbt hos svineproducent H 
og videresolgt til svineopdrætter E. I kontrakten mellem P og E var der et vilkår om, at prisen for grisene skulle 
beregnes efter noteringen for grise med højeste SPF-sundhedsstatus. De leverede grise fra P var dog af en lavere 
sundhedsstatus. En sådan praksis hvor prisen er fastsat efter højeste standard, men selve kvaliteten af grisene var af 
en lavere, fandt Højesteret urimeligt. I medfør af aftalelovens § 36, blev vilkåret ændret, således at prisen ved hver 
levering skulle fastsættes efter den faktisk registrerede sundhedsstatus for de leverede grise. 
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dokumentation, er strukturen med diskonteringsfaktoren optimal at anvende. Denne pålægger leverandøren 

mindst risiko. Hvis det derimod ikke er muligt at udlede diskonteringsfaktoren og sandsynlighederne, er den 

todelte belønningsstruktur at foretrække, da leverandøren belønnes i halvdelen af kontraktens levetid, uden 

at det kræver en kontinuerlig række af tilfredsstillende delleverancer, hvilket ud fra en risikobetragtning er 

optimalt.   

 

Ud fra samtidighedsgrundsætningen er incitamentsstrukturerne også en afvigelse fra grundsætningens 

oprindelige udgangspunkt. Samtidighedsgrundsætningen bygger på, at der skal præsteres ydelse for ydelse, 

hvilket betyder at den ydelse leverandøren leverer i form af en delleverance, forventer at få belønningen 

betalt ved en godkendt overtagelsesprøve som følge af den dynamiske bodsstruktur.   

 

 I denne sammenhæng udskydes belønningen til enten kontraktens afslutning, eller udskudt i to perioder, 

hvis dokumentationen er mangelfuld i en delleverance. I IT-kontrakter er samtidigheden besværliggjort af IT-

udviklingens natur, hvorfor en afvigelse af samtidighedsgrundsætningen ved belønninger i bodsstukturen 

med fordel kan anvendes. Dette grunder i at parterne i forvejen er bekendt med, at det i kontrakttypen ikke 

er muligt at opretholde forventningen om samtidighed. Ydermere kan der argumenteres for, at den fulde 

værdi af kontrakten kommer leverandøren til hænde, når denne fuldt ud har opfyldt kontraktens mål. I denne 

sammenhæng bliver betaling først realiseret bagud, for at sikre realdebitors opfylde af aftalen. Dette taler 

således for, at belønningerne i bodsstruturen kan følge samme fremgangsmåde. 
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4 Kapitel 4 – Test og overvågning af dokumentationen 
4.1 Introduktion 
For at myndigheden, gennem kontraktens levetid, kan sikre, at den funktionalitet der ønskes bliver leveret, 

er der i kontrakten indlagt en række tests. Disse tests skal sikre, at myndigheden kan føre opsyn med 

udviklingen af systemet. I nærværende afsnit sker der en gennemgang samt analyse af de forskellige tests 

indskrevet i K03. Der undersøges, i hvilket omfang dokumentationen bliver reguleret af de forskellige tests 

og ligeledes i de efterfølgende afsnit inddrages en af, en for IT-branchen anvendt standard, ISO:27001, der 

regulerer sikkerhedskrav. Inddragelsen af ISO:27001 stiller krav, der kan bruges til at sikre, at 

dokumentationen bliver testet i K03. Analysen af kontrakten, samt dennes bilag, sker med fokus på, hvordan 

kontrakten på nuværende tidspunkt forholder sig til dokumentationen, for herved i de kommende afsnit at 

diskutere, hvorfor det er nødvendigt at have overvågning, som følge af moral hazard problemstillingen. 

Efterfølgende, sker der en analyse af, hvordan myndigheden kan overvåge leverandøren, for herved at sikre, 

at problemstillingen med moral hazard, bliver imødegået og dokumentationen lever op til det, som 

myndigheden forventer, og herved sænker skifteomkostningerne.  

 

4.2 Test af dokumentationen i K03 

4.2.1 Fejl i dokumentationen 
Ved at benytte sig af tests sikrer myndigheden, at systemet, og herunder de enkelte delleverancer, gennem 

kontraktens levetid, lever op til de beskrivelser og funktioner, der ex ante er blevet specificeret. Da K03 

kontrakten er agil, er alle elementer ikke på forhånd fastlagte, men den procedure, hvormed elementerne 

der testes, er fastlagt fra aftalens indgåelse og indskrevet i kontrakten.188 Testelementet i kontrakten bliver 

bl.a. specificeret i K03, pkt. 7 – Interne test, afprøvning og godkendelse. I K03, pkt. 7.1 – Interne test, beskrives 

det, at for hver iteration skal der foretages interne test, der ”skal demonstrere, om de af Parterne fastlagte 

acceptkriterier til de krav, herunder kvalitetskrav, som er omfattet af den pågældende Iteration, er opfyldt.”189 

Med dette fokuseres der på, at der for hver iteration sikres, at de enkelte elementer lever op til det, der 

mellem parterne er aftalt. Som specificeret i afsnit 3.2.2 hører der en dokumentationsopgave under hver 

iteration, hvor leverandøren skal præsentere den for iterationen tilhørende dokumentation for 

myndigheden. Der er på intet tidspunkt, under K03, pkt. 7 – Interne test, afprøvning og godkendelse og 

dennes underpunkter, specificeret en test, der er direkte møntet på dokumentationen eller kvaliteten heraf. 

Der bliver dog nævnt under K03, pkt. 7.2.1 – Generelt, at ”Kunden kan godkende en prøve, uanset at der 

 
188 Udsen, H. (2014), s. 96. 
189 K03, pkt. 7.1 – Interne test. 
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består fejl”190, og i denne sammenhæng kan det diskuteres, hvorvidt mangler, ved den afleverede 

dokumentation kan kategoriseres under denne og klassificeres som en fejl. 

 

Under K03, pkt. 1 – Definitioner, beskrives det, at der foreligger en fejl, såfremt den leverede del af 

leverancen ikke opfylder de i leverancebeskrivelsen og kontrakten fastsatte krav og forpligtelser. Ud fra dette 

kan der udledes, at det fortsat må være Bilag 6 – Test og prøver samt K03, der bestemmer, hvornår 

myndigheden kan påberåbe en fejl i systemet eller i den dertilhørende dokumentation. Ligeledes bestemmes 

det, at der kan foreligge en fejl, hvis det leverede ikke har den kvalitet eller fungerer, som myndigheden med 

rette kan forvente.191 Her skal der diskuteres, hvad myndigheden kan forvente af kvaliteten af 

dokumentationen. Som beskrevet i afsnit 3.2.5, skal den leverede dokumentation have en kvalitet, der gør 

at tredjemand, på rimelige og sædvanlige vilkår, kan varetage drift, udvikling og lignende.  

 

Der må derfor kunne formodes, at såfremt det konstateres, at kvaliteten ikke stemmer overens med det 

forventede, kan myndigheden påberåbe en fejl i dokumentationen. Dog nævner K03 pkt. 1 – Definitioner 

yderligere, at der kun kan være tale om en fejl, hvis der ikke er tale om bagatelagtige afvigelser.192 Denne 

sidste del, er en afvejning mellem myndighedens behov for ikke at acceptere en levering, der er præget af 

væsentlige fejl, samt muligheden for at kunne acceptere en levering, der indeholder uvæsentlige fejl.193 

Godkendelsen, af en leverance behæftet med fejl, må ses som myndighedens mulighed for at undgå, at en 

delleverance sættes på hold, på baggrund af hvad der sandsynligvis må betegnes som uvæsentlige fejl. 

Endvidere skal eventuelle fejl anføres i fejllisten, hvorefter det påhviler leverandøren at rette fejlene. 

Leverandøren skal i en vis udstrækning kunne dokumentere, at der sker afhjælpning af de i fejllisten anførte 

fejl.194 De forskellige prøver, herunder overtagelsesprøven, der er beskrevet under K03, pkt. 7 – Interne test, 

afprøvning og godkendelse, beskriver ikke en direkte test af dokumentationen, men det må findes, at ved 

reference til en ”Fejl” i kontrakten, må dette skulle fortolkes bredt og derved også inkludere dokumentation, 

der ikke lever op til det forventede.  

 

4.2.2 Test og afprøvning af dokumentationen 
Bilag 6 – Test og Prøver, beskriver de rammer, der skal fastlægges, for at de forskellige test og prøver, under 

udviklingsfasen, sker bedst muligt. Det nævnes blandt andet, at der skal præciseres, hvilken, i Bilag 4 – 

 
190 K03, pkt. 7.2.1 – Generelt. 
191 K03, pkt. 1 – Definitioner. 
192 K03, pkt. 1 – Definitioner. 
193 Udsen, H. (2014), s. 135. 
194 K03, pkt. 7.2.1 – Generelt. 
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Dokumentation omfattende dokumentation, som leverandøren skal levere ved de forskellige prøver.195 

Formålet med testen må derfor være, at myndigheden kan foretage test af IT-systemets tekniske kvalitet, for 

dermed at sikre kvaliteten af den udviklede software løbende.196  Prøverne undersøger, hvorvidt IT-systemet 

kan fungere under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation.197 Ligeledes 

konstaterer prøverne, om den leverede funktionalitet og dokumentationen i den pågældende delleverance 

opfylder kontraktens krav, og om det leverede er egnet til de forretningsmæssige mål og behov.198 Derudover 

nævnes det, i Bilag 6, pkt. 5 – Afprøvningsforskrifter, at beskrivelsen skal omfatte de eventuelle 

forudsætninger, der skal være opfyldt for, at den pågældende afprøvning kan gennemføres, samt hvilken 

dokumentation der skal foreligge.199 Ved den pågældende prøve skal leverandøren kunne vedlægge relevant 

dokumentation, men bilaget angiver ikke, hvorvidt den givne dokumentation skal testes særskilt for at 

undersøge kvaliteten. Dette kan også sammenholdes med det i Bilag 6 – Test og Prøver beskrevne punkt om 

overtagelsesprøven, hvori der står, at formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den leverede 

funktionalitet (absolutte og øvrige krav) og dokumentationen opfylder de kontraktuelle krav.  

 
Bilag 6 – Test og prøver, regulerer i videre omfang end kontrakten, hvordan de forskellige dele af systemet 

skal testes. Der bliver i bilaget defineret tre forskellige slags test og prøver: ”Test og afprøvning af Systemet 

sker ved gennemførelse af henholdsvis Interne Test og overtagelses- og driftsprøver”.200 Interne test er i sin 

væsentlighed beskrevet ovenfor, men der skal dog anføres, at Bilag 6, pkt. 2 – Interne test, K-2, bestemmer, 

at leverandøren under afklaringsfasen skal beskrive, hvilke elementer der skal inddrages under interne test. 

Punktet beskriver ligeledes, at det er op til leverandøren at fastlægge krav til testen. Parter skal i fællesskab 

fastlægge acceptkriterierne til testen. Overtagelsesprøven er nævnt ovenfor, hvorfor der kort kan siges, at 

der under pågældende prøve foreligger en testbemyndigelse hos myndigheden, for herved at sikre kvaliteten 

af dokumentationen. Igen skal det understreges, som der også blev diskuteret i Kapitel 3, at såfremt 

myndigheden finder, at kvaliteten af dokumentationen er dårligere end hvad der måtte forventes, ud fra 

kontraktens bestemmelser, kan der ikke gøres indsigelser mod godkendelsen af overtagelsesprøven. 

Myndigheden skal senest 20 dage efter overtagelsesprøven, påbegynde driftsprøven.201 Bilag 6, pkt. 3.3 – 

Driftsprøve beskriver driftsprøven, som myndighedens mulighed for at teste de af myndigheden fastsatte 

 
195 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 141. 
196 K03, Bilag 6 – Test og Prøver, K-4. 
197 K03, pkt. 7.2.1 – Generelt. 
198 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 144. 
199 K03, Bilag 6 – Test og Prøver, K-9. 
200 Bilag 6, pkt. 1 – Indledning. 
201 K03, pkt. 7.5 – Driftsprøve. 
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servicemål, i hvad der svarer til en normal driftssituation. Det er en prøve, der har klart fokus på 

funktionaliteten og driften af systemet, og på ingen måde inddrager dokumentationen.  

 

Kammeradvokatens vejledning til Bilag 6 – Test og prøver, kommer med flere interessante synspunkter, der 

skal undersøges nærmere. Denne beskriver, at ”Test af Systemets tekniske kvalitet kan endvidere - enten som 

en del af test af vedligeholdelsesevne eller som et selvstændigt testobjektiv - omfatte test af, hvorvidt den 

leverede dokumentation må anses for fyldestgørende og anvendelig.”202 Dette betyder, at myndigheden har 

mulighed for at inkorporere et testelement, der skal sikre, at dokumentationen overholder kravene i 

kontrakten. Der skal dog understreges, at det fremgår af Kammeradvokatens vejledning og ikke af selve 

kontrakten. Ligeledes bliver det fremsat som en mulighed for myndigheden og ikke et i kontrakten fastlagt 

punkt. Det at testen af dokumentationen bliver fremsat som et muligt tilvalg, under testen af systemets 

tekniske kvalitet, betyder, at dokumentationen og dennes kvalitet ikke bliver vægtet tungere end systemets 

funktionalitet.  

 

Vejledningen til Bilag 6 – Test og prøver beskriver følgende, ”I bilag 4 (Dokumentation) skal angives den 

dokumentation, leverandøren skal levere ved de forskellige prøver. Afprøvningsprogram, 

afprøvningsforskrifter, afprøvningsplaner og godkendelseskriterier skal derfor også omfatte den 

dokumentation, som leverandøren skal levere ved de pågældende prøver”203. Afprøvningsprogrammet bliver 

udfærdiget af leverandøren, og er en beskrivende tidslinje, over de forskellige installations- og 

afprøvningsforløb. Dog siger vejledningen til pkt. 4 - Afprøvningsprogram, at ”Afprøvningsprogrammet har 

som formål at give en samlet og dækkende, men overordnet beskrivelse af de installationer og afprøvninger, 

der skal gennemføres som en del af Leverancen”204. Selvom afprøvningsprogrammet beskriver både formål 

og forløb af de afprøvninger samt tests, der skal udføres, er det på et meget overordnet plan.  Kravpunkterne 

under pkt. 4 – Afprøvningsprogram, er alle i overvejende grad møntet på de funktionelle aspekter af 

afprøvningen, og specificerer bl.a. afprøvningens forudsætninger samt de funktioner der afprøves.205 

Afprøvningsforskrifter bliver beskrevet i Bilag 6, pkt. 5 – Afprøvningsforskrifter, og forholder sig som et af to 

punkter til dokumentationen direkte i relation til afprøvning og tests. K-9 bestemmer følgende 

”Afprøvningsforskrifterne skal for hver af de afprøvninger, der er defineret i afprøvningsprogrammet, i 

detaljer beskrive gennemløbet af afprøvningerne. Beskrivelsen skal omfatte de eventuelle forudsætninger, 

der skal være opfyldt for, at den pågældende afprøvning kan gennemføres, herunder hvilken Dokumentation 

 
202 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 140. 
203 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 141. 
204 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 145. 
205 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 146. 
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der skal foreligge”206. I forlængelse af dette, skal der fokuseres på sidste ord i sætningen. Der bliver igen 

fokuseret på, hvilken dokumentation der skal foreligge under afprøvningerne og ikke på kvaliteten af 

dokumentationen. Udgangspunktet må selvfølgeligt være, at dokumentationen skal leve op til de i 

kontrakten fastsatte krav, det synes dog bemærkelsesværdigt, at på trods af at dokumentationen er 

medtaget i Bilag 6 – Test og prøver, bliver der lagt så lidt vægt på en kvalitetsmæssig gennemgang af selve 

dokumentationen.  

 

Der findes i overvejende grad, at være en nedprioritering i testen af kvaliteten af dokumentationen, der i vid 

udstrækning bliver testet som enten værende tilstede eller ikke tilstede. Der bliver yderligere i kontrakten 

ikke fastlagt, med hvilke intervaller der skal foretages de forskellige tests, da K03 er en agil kontrakt, og det 

derved oftest er intervaller, der ikke kan fastlægges på forhånd.  

 

4.3 Test- og overvågningsmekanismer 

4.3.1 Moral hazard i IT-kontrakter 
I forrige kapitel fremviser analysen at dokumentationen i sin nuværende form, i K03, ikke er bodsbelagt, og 

mangler en incitamentsstrukturer for at sikre, at agenten leverer tilfredsstillende dokumentation. Der bliver 

endvidere, argumenteret for en inddragelse af dokumentationen i absolutte krav, sammenholdt med 

forskellige bodsstrukturer for herved at opnå en optimal incitamentsstruktur og undgå adverse selection.   

 

Principalen står over for to problemstillinger, hvad angår hvilke incitamenter principalen skal give agenten, 

således at agenten foretager den ønskede handling, og hvilke handlinger principalen skal specificere i 

kontrakten.207  Med udgangspunkt i K03 har principalen ikke tilstrækkeligt specificeret, hvilke handlinger der 

ønskes af agenten med hensyn til dokumentationen, idet kravene er vagt beskrevet i kontraktens 

bestemmelser.  

 

Det indgået kontraktforhold er langsigtet, hvilket har betydning for den underliggende 

incitamentsproblemstilling. For det første kan længevarende forhold mellem principal og agent øge 

informationen angående agentens valgte handlinger, men samtidig øger det også agentens valgmuligheder 

gennem kontraktens levetid. Agenten kan i en periode levere dårlig dokumentation, for derefter i en ny 

periode at arbejde hårdere og levere god dokumentation.208 I tilfælde, hvor der er gentagende handlinger og 

udfald, som er tilfældet med IT-kontrakter, kan det derfor være svært for principalen at vide, hvorvidt en 

 
206 Bilag 6, pkt. 5 – Afprøvningsforskrifter. Egen fremhævning. 
207 Dutta, P. K. (1999), s. 295. 
208 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 419. 
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given incitamentsstruktur er den mest efficiente, grundet den manglende information om agentens 

handlinger.209 

 

4.3.2 K03 og overvågning 
Der kan opstå moral hazard i langvarige kontrakter som følge af asymmetrisk information. Når agenten 

arbejder på IT-projektet, kan indsatsen have betydning for, hvorvidt der opstår en øget værdigenerering af 

projektet. Dog kan agenten også foretage handlinger, som sænker projektets værdi, og samtidig øger 

agentens egennytte, uden at principalen kan observere dette.210 I relation til det, kan principalen tilbyde 

agenten en belønningsstruktur, baseret på agentens præstation, for derved at modvirke adfærd til skade for 

projektet. Grunden til at principalen er villig til at give en yderligere belønning, baseret på agentens 

præstation, er for at sikre dokumentationens kvalitet og modvirke en tidlig afslutning af projektet som følge 

af opportunistisk adfærd. En tidlig afslutning af projektet påfører principalen høje omkostninger samtidig 

med, at IT-systemets værdi, som ufuldkommen, er laverer uden en agent, som matcher.211 Et match er 

nødvendigt, da agenten skal have kendskab til systemet kodning, tekniske grænseflader samt have et 

kompetenceniveau, som sikrer, at systemet opfylder de kontraktuelle fastsatte kvalitetskrav. 

 

Som beskrevet i Kapitel 3, har K03 som udgangspunkt ingen bodsbelagt bestemmelser hvad angår 

dokumentationen. Det kan diskuteres hvorvidt udgangspunktet også gør sig gældende ved 

overvågningsmekanismer. Som nævnt i afsnit 4.2.2, er der test af dokumentationen i K03, men kravene til 

dokumentationen, mængden af tests og derved graden af overvågning af dokumentationen synes meget 

diffus. Dette udgangspunkt kan blandt andet ses ved, at der under hver iteration skal erlægges relevant 

dokumentation, men samtidig er der ikke specificeret en test direkte til dokumentationskravene. Denne 

manglende konkretisering af test i relation til dokumentationen bliver endvidere styrket af, at Bilag 6 – Test 

og prøver angiver, at test af IT-systemets tekniske kvalitet kan integrere dokumentationen som et 

selvstændigt objekt eller som del af testen af vedligeholdelsesevnen.212 På den ene side har K03, jf. de 

generelle bestemmelser i hovedkontrakten, sammenholdt med Bilag 6 – Test og prøver, forsøgt at 

implementere overvågning, der skal fange fejl i systemet, før disse kan gøre større skade på IT-systemet i sin 

helhed. Det gøres ved at teste IT-systemet ved iterationer, overtagelsesprøver og driftsprøver. På den anden 

side, er der en lav inddragelse af dokumentationen i bestemmelserne, selvom myndigheden har en relativ 

 
209 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 438. 
210 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 243. 
211 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 243. 
212 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 140. 
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høj værdisætning af dokumentationen. Der er således ikke implementeret en effektiv incitamentsstruktur 

ved test af dokumentationen.  

 

Generelt har K03 tydeligt forholdt sig til at implementere overvågningsmekanismer af IT-systemets kvalitet 

som følge af Bilag 6 – Test og prøver, hvilket, i en moral hazard henseende er optimalt, for at undgå at agenten 

udviklinger systemet utilfredsstillende. Dette passer også godt overens med tidligere historiske skandaler, 

hvor IT-systemer ikke har levet op til de fastsatte krav, eller ikke har været funktionsdygtige, da systemet 

skulle sættes i drift.213 Udgangspunktet fra en moral hazard betragtning må derfor være, at Bilag 6 – Test og 

prøver, overvåger den leveret funktionalitet af IT-systemet, men i begrænset grad har forholdt sig til, 

hvorledes det samme skal gøres gældende for dokumentationen af IT-systemet. Dog kan der udledes af K03, 

at de kontraktuelle fastsatte krav om tests kan sammenlignes med en overvågningsstruktur fra principalens 

side. Der kan derfor argumenteres for, at K03 har forholdt sig til moral hazard, idet IT-systemet bliver testet 

for at konstatere, om de kontraktuelle fastsatte kvalitetskrav er opfyldt. Test kan være en effektiv 

overvågningsmekanisme og et incitamentsskabende element i en moral hazard henseende, eftersom 

principalen involverer sig i resultaterne af agentens arbejde hvilket f.eks. kan være vedvarende eller 

gentagende kontrol af fremgangen i det givne projekt eller en direkte involvering.214  

 

I overvågningsmekanismer er ulempen, at uønsket adfærd kan være svært at observere, hvorfor 

omkostningerne i relation til overvågning kan stige betragteligt før den uønskede adfærd opdages. Det kan 

f.eks. ses ved, at myndigheden tester oftere eller har avancerede overvågningsmekanismer. I forlængelse 

heraf kan det antages, at sandsynligheden for at opdage en given uønsket adfærd fra leverandørens side er 

afhængig af mængden af ressourcer, som myndigheden er villig til at bruge på overvågning samt graden af 

den dårlige adfærd. Fordelen ved at benytte en overvågningsstruktur i langvarige kontrakter er derimod, at 

myndigheden kan sandsynliggøre opdagelsen af dårlig adfærd og straffe når det opdages. Graden af optimal 

overvågning er derfor afhængig af, hvorvidt IT-projektet underpræsterer. I dette tilfælde falder 

leverandørens værdisætning af projektets fortsættelse, hvilket f.eks. ses ved, at der ifaldes større bod eller 

oftere indgår i konflikt med myndigheden.215 En overvågningsmekanisme kan derfor ses som 

overtagelsesprøve og iterationer, der tester kvaliteten af IT-systemet, og hvorvidt leverandøren har afholdt 

den ønskede høje indsats. Det betyder endvidere, at en overvågningsmekanisme fra myndighedens 

synspunkt minimerer risikoen for opportunistisk adfærd fra leverandørens side. Den optimale anvendelse af 

 
213 Der kan blandt andet nævnes skandalen med EFI-systemet samt tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsens IT-system 
Amanda, som blev afsluttet med et tab på 1 mia. kr.  
214 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 243. 
215 Biais, B., m.fl. (2010), s. 76. 



Side 68 af 108 
 

overvågning kan være afhængig af flere faktorer, bl.a. risikoen for en omkostningsfuld afslutning af 

kontrakten. En anden faktor er leverandørens grad af ”investering” i projektet.216 Graden af optimal 

overvågning er derfor afhængig af hvorvidt IT-projektet underpræsterer. I et sådan tilfælde falder agentens 

værdisætning af projektets fortsættelse, hvilket f.eks. ses ved, at agenten ifalder større bod eller oftere 

indgår i konflikt med myndigheden. En afslutning af projektet er derfor mere sandsynligt, men agenten har 

samtidig mindre at tabe som følge heraf.217 

 

I store IT-projekter er det yderst omkostningsfuldt for myndigheden at afslutte før tid, hvilket også er 

gældende for leverandøren, dog har myndighed et større incitament til at overvåge grundet denne risiko. 

Der kan således udledes, at jo højere omkostningerne er ved en tidlig afslutning af en kontrakt, leder dårlig 

indsats til mere overvågning og større bod. En effektiv og optimal overvågningsstruktur er som konsekvens 

heraf dynamisk og stiger eller falder afhængig af leverandørens handlinger. Ved at sammenligne disse 

betragtninger med K03’s nuværende form kan man se, at overvågningsstrukturen ikke er baseret på 

dynamiske belønningsstrukturer. I tilfælde af mange dårlige delleverancer sker der ikke en optrapning i 

antallet af test og boden reguleres heller ikke. Ved at inddrage den dynamiske bodsstruktur fra forrige kapitel 

er belønningen til leverandøren dynamisk og herved reguleres på baggrund af dennes handlinger.  

 

4.4 Dokumentation og test 

4.4.1 ISO:27001 som referencepunkt 
Det er klart, at der er en manglende overensstemmelse mellem test af IT-systemets funktionalitet og test af 

dertilhørende dokumentation. Som konsekvens heraf fremføres der i nærværende analyse forskellige 

synspunkter med inspiration fra ISO:27001. ISO:27001 er en international anerkendt og udbredt 

sikkerhedsstandard i IT-branchen der benyttes af alle statslige myndigheder siden 2016.218 Anvendelsen af 

principperne om test og overvågning fra ISO:27001 antages at have relativt lave transaktionsomkostninger, 

da myndighederne er bekendt med standarden i relation til sikkerhed og sikkerhedskrav er implementeret 

på baggrund af standarden. Endvidere, kan denne standard bruges som udfyldelsesenhed til at fastlægge de 

nærmere forpligtelser ved test af dokumentationen.219  

 

Ydermere, lægger ISO:27001 stor vægt på ledelsens engagement og stillingtagen til procedurer samt 

inddragelse i efterfølgende rapporteringer. Dette er yderst relevant for myndigheden, således, at denne kan 

 
216 Demarzo, P. M., m.fl. (2012), s. 2297. 
217 Biais, B, m.fl. (2010), s. 76. 
218 Digitaliseringsstyrelsen, (udateret a). 
219 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), s. 427. 
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reagere hurtigt, hvis der skulle opstå vanskeligheder med udfærdigelsen af dokumentationen.220 Ved at 

anvende en standard fra IT-sikkerhed test af dokumentationen, kan det diskuteres, om der bør være særlige 

hensyn, som skal tages herved. Der kan være betænkeligheder ved udfyldning med en branchestandard i en 

kontrakt mellem forskellige brancher, såsom en offentlige myndighed og en privat IT-leverandør, hvis den 

ene part ikke er bekendt med sædvanen. Der skal således lægges vægt på, om den anden part kendte eller 

burde kende til sædvanen.221 Det må antages at være tilfældet, eftersom alle statslige myndigheder siden 

2016 har implementeret standarden, hvorfor den er kendt af begge parter, således at denne kan anvendes 

som udfyldningsgrundlag, uden at det kan give yderligere vanskeligheder.222  

 

4.4.2 ISO:27001 og dennes bidrag til test af dokumentation 
I nærværende afsnit foretages der ikke en dybdegående gennemgang af alle kapitler og bestemmelser i 

ISO:27001. Dog diskuteres standardens kapitel 9 – Performance evaluation der kan have relevans for, hvilke 

tiltag der kan videreføres til en overvågningsmekanisme af dokumentationen.  

 

I kapitlet kommer der forslag til, hvordan en organisation kan evaluere præstationer og effektiviteten af 

overvågning. Pkt. 9.1 – Monitoring, measurement, analysis and evaluation kan i denne sammenhæng 

benyttes i en overvågnings- og teststruktur. Det fremhæves især, at organisationen skal beslutte ”what needs 

to be monitored and measured, including information security processes and controls”223. Det er således 

vigtigt, at foretage en afvejning af, hvad der er behov for at blive overvåget, for derved at undgå unødvendig 

brug af ressourcer. Endvidere, er der behov for at overveje ”[…] when the monitoring and measuring shall be 

performed; who shall monitor and measure”224. Som det kan læses i disse betragtninger, er det nødvendigt 

for myndigheden at foretage nogle essentielle overvejelser om, hvornår og hvordan en given test skal foregå, 

samt hvem der skal foretage dem og analysere resultaterne. Momenterne, angående hvilken dokumentation 

der skal testes, hvornår dokumentationen skal testes, og af hvem dokumentationen skal testes, behandles 

nærmere i de efterfølgende afsnit. 

 

4.4.2.1 Hvilken dokumentation skal testes 
Som følge af K03 bestemmer pkt. 3.5 – Dokumentation, at dokumentationen skal udfærdiges efter god IT-

skik. Endvidere, forventes det, at kvaliteten af dokumentationen skal være af en sådan standard, som er den 

 
220 Dette ses blandt andet i K03, pkt. 7.4 – Overtagelsesprøve, hvor myndigheden inddrages i testproceduren med 
leverandøren. 
221 Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (2012), s. 430. 
222 Digitaliseringsstyrelsen, (udateret b). 
223 ISO:27001. (2007), s. 7. Egen fremhævning. 
224 ISO:27001. (2007), s. 7. Egen fremhævning. 
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udfærdiget af en kompetent ekspert.225 Dette synspunkt er ligeledes i BS 10C-590/2016, hvor tvisten 

omhandler udviklingen af et ERP-system, og i den sammenhæng spurgt ind til hvordan god IT-skik relaterer 

sig til kodning af systemet. Den efterfølgende test af dokumentationens kvalitet bygger således på en 

forventning om en af IT-branchen udviklet sædvane. Endvidere er der en forventning om et vist 

kvalitetsniveau, hvilket kan udledes af Bilag 4 – Dokumentation, hvori der står, at ”Leverandøren skal sikre, 

at dokumentationen har et detaljeringsniveau, så drift, vedligeholdelse og videreudvikling kan overdrages til 

anden leverandør.”226 Der er dog ingen nærmere definition eller forklaring af, hvad detaljeringsniveauet eller 

god it-skik i relation til dokumentation indebærer.  

 

På baggrund af det ovenfor nævnte, er myndigheden nødt til at foretage en risikoanalyse eller en 

værdisætningsevaluering af, hvilke dele af dokumentationen som er nødvendige, og hvilke ikke er.227 Her kan 

dokumentationen f.eks. deles op i en prioritering, hvor dokumentationen af de nødvendige og kritiske dele 

af systemet bliver testet, hvorimod de dokumentationskrav, der er af mindre betydning for myndigheden, 

kan blive testet i en lavere frekvens. En prioritering af systemdokumentation og brugerdokumentation kan 

ad myndigheden benyttes til at vurdere, hvilke dele af dokumentationen der skal prioriteres højest. Det kan 

antages, at systemdokumentationen er af en højere værdi for myndigheden, og derved skal testes oftere, da 

det er denne dokumentation, der indeholder de mere tekniske aspekter af IT-systemet. Derimod har 

brugerdokumentationen også elementer, der kan være af høj prioritet for myndigheden, men det kan 

antages, at systemdokumentationen som minimum er nødvendig for at sikre, at en overlevering til en ny 

leverandør sker med de laveste mulige skifteomkostninger. I tilfælde af, at myndigheden vælger at fjerne 

test af delelementer i dokumentationen, som følge af omkostningsminimering, kan dette ændre i 

incitamentsstrukturen i en moral hazard henseende. Myndigheden bør således ikke fravælge dele af tests i 

dokumentationen, men det skal snarere være en prioritering af hyppigheden og hvor dybdegående testen 

skal være.  

 

4.4.2.2 Hvornår skal dokumentationen testes 
Hvornår, en given test af dokumentationen skal foregå, kan yderligere give anledning til overvejelser og 

diskussioner.228 For det første må hyppigheden og tidspunktet af testen være afhængig hvorvidt der 

eksisterer moral hazard, som kan influere på behovet for tests. For det andet kan hyppigheden af 

 
225 Som nævnt i forrige kapitel kan det faktiske indhold af denne retlige standard på baggrund af manglende faktisk 
retspraksis være svært at udlede og tyde.  
226 Bilag 4, pkt. 2 – Overordnede dokumentationskrav. Egen fremhævning. 
227 ISO:27001. (2007), s. 7. 
228 ISO:27001. (2007), s. 8. 
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mangelfulde leverancer af dokumentation endvidere resultere i et behov for en øget frekvens af tests. Der 

bør således tages stilling til, om testen skal være en statisk og fastlagt bestemmelse, eller hvorvidt der bør 

indføres en dynamisk bestemmelse, der selvregulerer på baggrund af observerede hændelser. Det sidste må 

antages at være fordelagtigt. Ved at inddrage dynamiske testbestemmelser nedbringes det de forventede 

omkostninger til overvågning, da hyppigheden af test kun bliver øget på baggrund af mangelfulde leverancer 

fra leverandøren. Dette er også incitamentsskabende for leverandøren, idet hyppigere og mere dybdegående 

tests må betyde en øget risiko for at ifalde bod og hyppigere test kan desuden være et konfliktskabende 

element.  

 

Det kan diskuteres, hvorvidt systemdokumentationen skal testes dybdegående ved hver iteration, og 

brugerdokumentationen samtidig testes ved hver overtagelsesprøve. Det kommer dog an på, hvilken 

værdisætning myndigheden har på de forskellige elementer i dokumentationen, risikoen for moral hazard og 

de omkostninger myndigheden påtager sig ved at øge frekvensen af tests.   

 

4.4.2.3 Hvem skal teste dokumentationen  
Selve testen af dokumentationen kan være en krævende opgave. Omfanget af dokumentationen stiger 

betragteligt som følge af systemets kompleksitet, hvorfor myndigheden skal overveje, hvordan dette gøres 

mindst omkostningsfuldt.229 Således kan det tale for, at testen bør foretages i samarbejde mellem 

leverandøren og myndigheden, hvilket også er tilfældet med de øvrige test af systemets funktionalitet, jf. 

K03, pkt. 7.4 – Overtagelsesprøve. Man kan diskutere, hvorvidt det er ønskværdigt at inddrage leverandøren 

i testen af dokumentationen. Der kan være en risiko for, at leverandøren handler opportunistisk og bevidst 

undlader at teste dybdegående, og derved undgår at observere mangler i dokumentationen. Dette må dog 

synes at være urealistisk, da sådan en handling må antages at være en tilsidesættelse af leverandørens 

loyalitetspligt. Endvidere er en sådan handling svigagtigt eller i ond tro.  

 

En måde at håndtere spørgsmålet om, hvem der skal teste dokumentationen, kan ske ud fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv. Man kan overveje i lyset af aftalefriheden, at testen tilrettelægges 

således at myndigheden ikke skal afholde uforholdsmæssige store omkostninger til at teste 

dokumentationen, taget i betragtning af, at myndigheden ikke er professionel i udviklingen af IT-systemer. 

Dette kan ske ved, at myndigheden forbeholder sig retten til at påberåbe sig faktiske mangler i 

dokumentationen løbende, eller at en efterfølgende leverandør kan gøre mangler gældende over for den 

tidligere leverandør, efter den nye leverandør har gennemgået dokumentationsmaterialet. Det er således 

 
229 ISO:27001. (2007), s. 8. 
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nødvendigt i den oprindelige kontrakt at tage udgangspunkt i det trepartsforhold som potentielt opstår i 

forbindelse med at der udskiftes leverandør. I offentlige kontrakter skal kontrakten genudbydes for at 

overholde UBL, hvorfor det er oplagt, at lade den efterfølgende leverandør lave den dybdegående test af 

dokumentationen. Den nye leverandør afholder laverer omkostninger ved at gennemgå dokumentationen 

end myndigheden, qua leverandøren handler som professionel. Ud fra et transaktionsomkostningsperspektiv 

kan der implementeres en bestemmelse i K03 således, at hvis der efter et leverandørskifte konstateres 

faktiske mangler i dokumentationen, er den nye leverandør berettiget til at gøre mangler gældende over for 

den tidligere leverandør.   

 

Denne betragtning kan også sættes i forhold til principal-agentteorien om moral hazard, som nærværende 

kapitel analyserer. I denne henseende er test af dokumentationen en del af overvågningsstrukturen, hvor 

argumentationen er, at en øgning af overvågningen resulterer i flere omkostninger for parterne. Ved at flytte 

den dybdegående gennemgang af dokumentationen, og derved overvågningen, til en ny leverandør, 

nedbringer det overvågningsomkostninger, uden at det skaber opportunistisk adfærd. Grunden til dette er, 

at testen bliver flyttet til den sidste ”periode” i aftaleforholdet, hvorfor leverandøren fortsat overvåges. 

Endvidere, foretager den nye leverandør testen, hvilket opretholder incitamentet hos den oprindelige 

leverandør, idet det nu er en part med samme ekspertise, som tester den oprindelige leverandør. Ud fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv kan man endvidere argumentere for, at den nye leverandør skal læse 

dokumentationen igennem for at blive bekendt med det udviklede IT-system, hvorfor leverandøren ikke 

afholder unødigt mange omkostninger ved at foretage testen af dokumentationen. 

 

Det kan således argumenteres for, ud fra transaktionsomkostninger, moral hazard og parternes aftalefrihed, 

at omkostningerne ift. test af dokumentationen nedbringes og sikre myndighedens interesser i denne 

sammenhæng. Således kan der indskrives i K03, at den nye leverandør foretager en test af dokumentationen 

ved leverandørskiftet, og hvis der opdages fejl, påberåber denne mangler mod den forrige leverandør. 

 

4.4.2.4 Myndighedens undersøgelsespligt 
Myndighedens hyppighed af udførte tests og graden af hvor dybdegående testen er, kan have betydning for 

myndighedens misligholdelsesbeføjelser, i tilfælde af, at myndigheden på et senere tidspunkt opdager skjulte 

mangler i dokumentationen. Undersøgelsespligten er den generelle forpligtelse til at undersøge den 

præsterede realydelse, og om den er i overensstemmelse med kontrakten, som erhververen i denne 

sammenhæng skal overholde, for ikke efterfølgende at fortabe muligheden for at gøre 

misligholdelsesbeføjelser gældende.  
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Efter KBL § 51, skal køberen undersøge salgsgenstanden, når den er leveret, men det er tvivlsomt, om samme 

pligt kan udstrækkes til tjenesteydelseskontrakter.230 Det antages, at der ikke på samme vis gælder en 

tilsvarende generel undersøgelsespligt ved IT-systemer.231 Der kan således ikke, uden særlig hjemmel i 

kontrakten, stilles samme krav til undersøgelsen, dog løber reklamationsfristen fra det tidspunkt, hvor 

myndigheden burde have opdaget manglen, dvs. en bedømmelse af synlige eller skjulte mangler.232 I K03 er 

der indarbejdet særlige tests, overtagelsesprøver og driftsprøver af systemet, hvilket betyder, der er 

hjemmel og krav til, at realkreditor undersøger realydelsen. 

 

Gennemfører parterne en afprøvning af systemet, indtræder reklamationspligten for de mangler, der 

konstateres i afprøvningen.233 Det skal endvidere bemærkes, at en overtagelsesprøve har karakter af en 

stikprøvekontrol, hvorfor der ikke opstår en reklamationspligt for de dele af dokumentationen, der ikke bliver 

testet.234  Hvis myndigheden har ansvaret for afprøvningen, indtræder reklamationspligten for de mangler, 

som burde være opdaget i prøven, og i denne sammenhæng bliver tvivlsspørgsmålet, om myndigheden 

burde have fået viden om en given skjult mangel. 

 

Diskussionen, om hvorvidt myndigheden afskæres fra at gøre mangelsindsigelser gældende, kommer således 

an på en vurdering af, hvad myndigheden burde have opdaget, med udgangspunkt i dennes forudsætninger 

og selve undersøgelsen.235 Der skal således ske en afvejning mellem synlige og skjulte mangler, og hvorvidt 

en øget frekvens og dybdegående tests betyder, at myndigheden burde have opdaget skjulte mangler i en 

højere grad end tidligere. Spørgsmålet er derfor, hvor langt myndighedens undersøgelsespligt kan strækkes 

i tilfælde af, at myndigheden tester oftere og mere dybdegående. Dette kan formodes at resultere i, at 

myndigheden afskæres fra at gøre mangler gældende på et senere tidspunkt. 

 

På den ene side kan det antages, at en test af dokumentationen skal ses som en stikprøve, hvorfor 

myndigheden fortsat kan gøre skjulte mangler gældende, når disse opdages.236 På den anden side kan der 

dog argumenteres for, at en forøgelse af frekvensen og hvor dybdegående testen er, kan resultere i, at 

myndigheden burde have konstateret fejl i dokumentationen i en højere grad. Det kan forestilles, at i tilfælde 

 
230 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 76. 
231 Udsen, H. (2019), s. 673. 
232 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 76. 
233 Udsen, H. (2019), s. 673. 
234 Udsen, H. (2014), s. 216. 
235 Udsen, H. (2014), s. 216. 
236 Dette var tilfældet i U.2010.3134 H, hvor Højesteret ved vurderingen af hvorvidt der var reklameret rettidigt, lagde 
vægt på at der var tale om skjulte fejl, og reklamationen blev derfor ikke fortabt ved stikprøvekontrol.  
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af at myndigheden foretager oftere og gennemgribende tests af dokumentationen rykker det testen væk fra 

stikprøvekontrol til decideret gennemgang af hele dokumentationen. Endvidere kan det underbygges med, 

at myndigheden kan inddrage en tredjepart i testen, hvorfor forventningen, om hvad myndigheden burde 

opdage, kan blive strengere.237 Konstateringen af en fejl i dokumentationen kan besidde sådan en 

sværhedsgrad, at inddragelse af en sagkyndig tredjepart ikke nødvendigvis resulterer i en konstatering af 

fejlen.238 Dette taler for, at der ikke sker en afskæring af myndighedens mulighed for at gøre mangler 

gældende senere. Det kan således formodes at frekvensen af tests, og hvor dybdegående disse er, kan have 

betydning for myndighedens senere mangelsindsigelser, dog er rækkevidden af undersøgelsen uklar.239 

 

Endvidere, må der også være en grænse for, hvor meget myndigheden kan teste som følge af 

transaktionsomkostningsbetragtninger. Frekvensen af tests og hvor dybdegående de skal være, er en 

transaktionsomkostningsbetragtning, som myndigheden skal forholde sig til. Værdien af at teste yderligere, 

for derved at finde fejl, må ske ud fra en betragtning om, hvad der er mest efficient for myndigheden. En 

markant forøgelse af tests kan således være disproportional, hvis sandsynligheden for at finde yderligere 

mangler i dokumentationen ikke følger omkostningerne. Sammenholdt med diskussionen om myndighedens 

rækkevidde af undersøgelsen, som en afvejning mellem frekvensen og dybdegående tests, influerer dette 

endvidere på den optimale mængde tests. Som diskuteret, i ovennævnte afsnit, kan myndigheden skrive i 

kontraktgrundlaget, at den store og dybdegående test af dokumentationen skal foregå ved leverandørskiftet 

af den nye leverandør. Ud fra et transaktionsomkostningsperspektiv er det mere effektivt end 

udgangspunktet, og det tager samtidig hånd om problemstillingen. Myndighed har i udgangspunktet 

sjældent forudsætningerne for at kunne udøve undersøgelsespligten på det rigtige faglige niveau, men det 

vil en anden professionel leverandør således kunne udøve senere og derved fjerne myndighedens risiko for 

at fortabe sine mangelsindsigelser på baggrund af en dybdegående og hyppig test af dokumentationen.  

 

Ved at inddrage ISO:27001 i udformningen af testkravene til dokumentationen, kan myndigheden anvende 

allerede accepterede og anerkendte principper, der bruges internationalt og nationalt af IT-branchen. 

Endvidere, er denne standard allerede i brug af alle statslige myndigheder, hvorfor der må antages, at være 

relativt lave omkostninger forbundet med at implementere standarden i en teststruktur til 

 
237 Udsen, H. (2014), s. 216. 
238 Se bl.a. U.1988.1068 S, hvor et parti mangelfuldt tæppegarn var af sådan atypiskhed og svært konstaterbart, at 
selvom der på leveringstidspunktet var foretaget sædvanlig undersøgelse, blev manglen først opdaget senere, hvorfor 
den senere reklamation var var rettidigt.  
239 Denne problemstilling udgør i sig selv en selvstændig afhandling, da der på nuværende tidspunkt ikke er blevet 
klarlagt gældende ret på den givne problemstilling. 
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dokumentationen. Alligevel skal det haves in mente, at en markant forøgelse i frekvensen af test samt hvor 

dybdegående testene bliver, kan have betydning for sondringen af myndighedens undersøgelsespligt. Det 

må dog formodes, at en inddragelse af testmekanismer og en dynamisk regulering af disse øger kvaliteten af 

dokumentationen til de fastsatte krav, hvorved myndigheden minimerer dennes skifteomkostningerne ved 

en senere overlevering. Yderligere vil testen være et redskab til at modvirke moral hazard for derved at 

opretholde den optimale incitamentsstruktur til leverandøren, hvilket sammenholdt med den nye 

bodsstruktur forstærker denne formodning.  

 

4.5 Den optimale overvågningsstruktur ud fra et moral hazard perspektiv  

4.5.1 Det teoretiske udgangspunkt 
Der er ovenfor blevet diskuteret, hvordan de udførte tests bør implementeres, for herved at sikre, at 

mangelfuld dokumentation fra agenten resulterer i en øget bod, og giver agenten incitament til at levere 

fyldestgørende dokumentation. Udgangspunktet for den kommende overvågningsstruktur er en 

tidshorisont, der er uendelig,240 og agenten bliver ansat af principalen på et udviklingsprojekt.241 Tidsaspektet 

kan i overvejende grad karakteriseres som en tidsubegrænset problemstilling, da IT-systemet gennem hele 

dets levetid skal driftes og vedligeholdes, og herved kontinuerligt sendes i udbud. Antagelsen om, at agenten 

bliver ansat af principalen, kan ses som en leverandør der vinder et udbud og derved har ansvaret for 

projektets succes.  

 

Der antages yderligere, at både principalen og agenten er risikoneutrale.242 Principalen har en 

diskonteringsfaktor 𝑟 og ubegrænset adgang til kapital.243244 Agenten har en diskonteringsfaktor 𝛾 og 

forbruger (𝑑𝐶𝑡) ≥ 0 pr. periode 𝑡 for at klare opgaverne for principalen. (𝑑𝐶𝑡) bestemmer, at agenten har 

omkostninger, ved at udføre de opgaver, som principalen stiller. Når agenten udfører de stillede opgaver, 

udvikler værdiforøgelsen i projektet, svarende til 𝑌𝑡, sig efter følgende formel:245  

 

𝑑𝑌𝑡 = (𝜇 − 𝑠𝑡)𝑑𝑡 + 𝑑𝑍𝑡  

 

 
240 Biais, B., m.fl. (2010), s. 79. 
241 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 246. 
242 Biais, B., m.fl. (2010), s. 79. 
243 Demarzo, P. M. & Fishman, M. J. (2007), s. 155. 
244 Det er en voldsom antagelse, hvor virkeligheden må siges at være en anden. Dog kan der argumenteres for, at en 
myndighed har væsentlig større adgang til kapital, end hvis der havde været tale om en privat principal. 
245 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 247. 
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Hvor 𝜇 > 0 og betegner projektets forventede værdiforøgelse, så længe agenten arbejder på projektet og 

𝑠𝑡 ≥ 0 betegner i hvor høj grad agenten ”shirker”246 under udførslen af opgaverne og 𝑍 betegner en række 

uforudsigelige begivenheder for agenten, der kan have betydning for dennes udførsel af opgaven.247 

 

Der er gennem projektet forskel på, hvad principalen kan observere hos agenten. Værdiforøgelsen i projektet 

𝑌 kan observeres af principalen, mens 𝑍 og i hvor høj grad agenten shirker 𝑠𝑡, kun kan observeres af 

agenten.248 Det er således heri, at moral hazard problemstillingen består. Principalen kan kun observere 

nogle af de faktorer, der spiller ind på udfærdigelsen af dokumentationen, mens andre er privat information, 

som agenten ikke oplyser til principalen. I modellen ligger der en antagelse om, at agenten gennem sin 

private information kan omdirigere værdiforøgelsen således, at denne giver agenten et højere privat output 

(𝑠), men forringer dokumentationen.249250  

 

Når parterne indgår i et samarbejde under en kontrakt, skaber dette merværdi. Med det menes der, at så 

længe agenten arbejder på at udfærdige dokumentationen for principalen, bliver der generet værdi for 

parterne. Agenten generer, såfremt denne ikke arbejdede for principalen, en indkomst svarende til 𝑉𝑅 > 0. 

Principalen modtager, såfremt kontrakten med agenten afsluttes før tid, en værdi svarende til 𝐿. Denne 

værdi, 𝐿, skal ses i sammenhæng med, at principalen har et IT-system, der i en eller anden udstrækning er 

færdig, og som en ny leverandør kan bygge videre på. Ligeledes er der dog væsentlige omkostninger 

forbundet med kontraktens ophør, hvilket betyder, at parterne alt andet lige foretrækker at samarbejdet 

fortsætter da:  

 

𝛾𝑉𝑅 + 𝑟𝐿 < 𝜇. 

 

Parterne foretrækker samarbejdet som følge af, at værdien af at blive i samarbejdet er større end den værdi 

parterne modtager ved kontraktens ophør.251 

 

 
246”Shirking” er en moral hazard betegnelse for agentens dårlige adfærd, til skade for principalen.  
247 Dette kan være en nøglemedarbejder i relation til udfærdigelsen af dokumentationen siger op, eller at en given 
opgave enten er lettere eller sværere end forventet. 𝑍 er således en faktor som parterne ikke kan forudsige. 
248 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 247. 
249 Demarzo, P. M., m.fl. (2012), s. 2301. 
250 Der skal her nævnes at agenten ikke stjæler fra principalen, men blot omdirigere værdiforøgelsen til andre dele af 
projektet der ikke er fokuseret på dokumentation, da disse vil kunne give agenten en højere værdi. Dette kan bl.a. 
være videreudvikling af moduler eller ændringsanmodninger. 
251 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 247. 
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4.5.2 Omkostninger og benchmark under test af dokumentation  
Den størst mulige værdi skabes gennem samarbejdet, dog kan agenten shirke med sine opgaver, hvorfor 

principalen er nødt til at overvåge agentens udførelse af opgaverne grundet moral hazard betragtningen. 

Principalen sætter i denne sammenhæng et benchmark for det niveau, som denne kan tolerere, at agenten 

shirker i hver periode, hvor dette niveau betegnes 𝑠𝑡
𝑏. Principalen kan herefter afholde en omkostning 𝑚𝑡, 

for herved at teste om agenten shirker mere end benchmark niveauet. 𝑚𝑡 > 0 og er principalens 

testfrekvens, altså hvor hyppigt denne vælger at teste. Såfremt principalen vælger at benytte en 

overvågningsstruktur, medfører det:  

 

𝜆(𝑚𝑡 , 𝑠𝑡 − 𝑠𝑡
𝑏) = 𝑚𝑡max(0, 𝑠𝑡 − 𝑠𝑡

𝑏) 

 

𝜆(𝑚𝑡 , 𝑠𝑡 − 𝑠𝑡
𝑏) er en funktion af overvågningsstrukturens tilfældige opdagelsesproces af agentens niveau af 

at shirke. Principalen ikke kan forudse, hvornår han opdager, at agenten shirker, men såfremt at der 

investeres mere i en overvågningsstruktur, forventer principalen at opdage flere mangler dog uden at kende 

til det eksakte tidspunkt for konstateringen.252  

 

Overvågningsstrukturen skal derfor være en funktion af benchmark niveauet og i hvor høj grad agenten 

shirker.253 For at undgå moral hazard tillader overvågningsstrukturen således ikke, at agenten shirker over 

det tilladte niveau, dog medfører det samtidig betydelige overvågningsomkostninger. Principalen bruger en 

mængde ressourcer på at opdage alle situationer over benchmark niveauet, hvor agenten shirker, 𝑠𝑡 > 𝑠𝑡
𝑏.254 

Der er ligeledes en sammenhæng mellem principalens brug af ressourcer på overvågning, i hvilket omfang 

agenten shirker samt sandsynligheden for at principalen opdager uønsket adfærd. Yderligere, fastslår 

principalen ikke, i hvilken grad agenten shirker, principalen konstaterer udelukkende, at agenten har shirket 

i en periode.255  

 

Før kontraktindgåelsen, tilbyder principalen således agenten en kontrakt, der kompenserer agenten for 

dennes udfærdigelse af dokumentationen. I kontrakten modtager agenten en værdi 𝐶, der er en funktion af 

den information, som principalen kan observere gennem kontraktens levetid: den historiske værdiforøgelse 

𝑌 og antallet af gange det er blevet fastslået, at agenten har shirket 𝑁. Principalen beskriver yderligere i 

kontrakten, det kvalitetsniveau agenten som minimum skal opfylde 𝑠𝑟, benchmark niveauet der bliver 

 
252 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 247. 
253 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 431. 
254 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 247. 
255 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 438. 
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benyttet til overvågningen 𝑠𝑏 samt principalens overvågningsproces 𝑚.256 Det skal dog ses i sammenhæng 

med, at principalen ikke kan overvåge alt. Således bør kontrakten formuleres med, at agenten ved at 

udfærdige fyldestgørende dokumentation for principalen, får en forventet værdi af samarbejdet svarende til 

𝑉0 ≥ 𝑉𝑅. Det kan ligeledes antages, at såfremt parterne indgår i samarbejde under kontrakten, kan 

principalen på baggrund af overvågningen observere, at agenten shirker og afslutte samarbejdet, hvis 

adfærden overstiger det accepterede niveau.257 Yderligere, kan kontraktens afslutning før tid betyde, at 

agenten kun genererer en indkomst svarende til 𝑉𝐹 udenfor samarbejdet, således at 𝑉𝐹 < 𝑉𝑅.258 Med dette 

menes der, at såfremt agenten har shirket over det tilladte niveau, kan denne risikere, at principalen 

signalerer til markedet, at agenten shirker i høj grad. Et sådant signal kan føre til, at agenten mister renommé 

og potentielt få sværere ved at få nye kontrakter. 

 

Der kan derfor argumenteres for at myndigheden bør fastsætte et benchmark niveau, som leverandøren skal 

holde sig indenfor. Et sådant benchmark kan sættes ved at udfærdige en bestemmelse i kontrakten, der 

fastlægger nogle specifikke godkendelseskriterier for dokumentationen, der herved regulerer, hvor 

mangelfuld dokumentationen højest må være. Der skal ydermere, af myndigheden fastlægges, hvad 

testfrekvensen på dokumentationen skal være, samt en adskillelse af de forskellige typer dokumentation. 

Adskillelsen skal sikre, at den type dokumentation, som myndigheden vægter højest, bliver testet hyppigst. 

Her kan test af systemdokumentation f.eks. ske ved hver iteration, hvorimod brugerdokumentation kan 

testes i forbindelse med en overtagelsesprøve. Disse betragtninger skal ses i sammenhæng med de 

omkostninger, der er forbundet med en høj testfrekvens. Der skal derfor ske en afvejning mellem de 

omkostninger der benyttes til test kontra den merværdi der skabes. Ydermere, skal der haves in mente, at 

en høj testfrekvens øger sandsynligheden for, at myndigheden fanger leverandøren i at shirke over det 

tilladte niveau. Dog opdager myndigheden ikke, at leverandøren shirker under det tilladte niveau, og der kan 

herved stadigvæk opstå mangelfuld dokumentation. De transaktionsomkostninger som myndigheden skal 

afholde, for helt at sikre at der ikke bliver begået fejl, kan være uforholdsmæssigt store. Der skal derfor fra 

myndighedens side ske en overvejelse om, hvor benchmark niveauet skal sættes, og hvilken risiko der påføres 

leverandøren. Jo lavere et benchmark der sættes, jo flere ressourcer skal myndigheden afsætte til at teste 

dokumentationen, da de fejl der er, må antages at være sværere for myndigheden at opdage.  

 

 
256 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 248. 
257 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 438. 
258 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 248. 
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4.5.3 Den optimale overvågningsstruktur 
Agentens værditab, hvis han bliver taget i at shirke, over det anbefalede niveau 𝑠𝑡

𝑟  og herved ikke udfærdiger 

tilfredsstillende dokumentation, bliver defineret som 𝜓𝑡, hvor 𝜓𝑡 > 0 og udgør en straf fra principalen. 

Principalen kan maksimalt straffe agenten med en værdi svarende til, hvad agenten kunne opnå uden for 

samarbejdet, idet agenten ellers blot udtræder af kontrakten, og derfor er 𝜓𝑡 ≤ 𝑉𝑡 − 𝑉𝐹. Det skal derfor 

undersøges, hvordan incitamentsstrukturen skal udformes, på baggrund af at agenten følger principalens 

tilladte niveau 𝑠𝑡
𝑟, og ligeledes hvilke tiltag der fra principalen kan sikre, at agenten følger kravene.259 For at 

sikre at agenten ikke shirker over det tilladte niveau, skal principalen sørge for at kontrakten indeholder 

følgende elementer: 

                          Principalens løfte             Betaling for udførsel        Straf for at shirke 

𝑑𝑉𝑡
𝑠𝑟 = (𝛾𝑉𝑡

𝑠𝑟𝑑𝑡 − 𝑑𝐶𝑡 − 𝑠𝑡
𝑟𝑑𝑡)

⏞              
+ 𝛽𝑡(𝑑𝑌𝑡

𝑠𝑟 − (𝜇 − 𝑠𝑡
𝑟)𝑑𝑡)

⏞              
    −     𝜓𝑡𝑑𝑁𝑡

𝑠𝑟⏞    
 

 

Den første del af formlen beskriver, hvordan principalen skal holde, hvad denne lover til agenten. Principalen 

skal love agenten, at såfremt der bliver leveret fyldestgørende dokumentation, modtager agenten en 

belønning på baggrund af det observerede niveau. Belønningen skal opstilles således, at der skabes et 

incitament hos agenten til at levere fyldestgørende dokumentation i flest mulige perioder.260 Hvis principalen 

ikke belønner agenten på baggrund af den observerede kvalitet af dokumentation, i de tilfælde hvor 

dokumentationen er udfærdiget tilfredsstillende, opretholder agenten i de kommende perioder ikke det 

ønskede niveau. Den anden del beskriver, at agenten modtager 𝛽𝑡, der er en brøkdel af den værdiskabelse 

der sker som følge af agentens arbejde med systemet og leveringen af fyldestgørende dokumentation. 

Principalen bliver dog nødt til at afgive en del af den værdiskabelse der sker i kontrakten til agenten, således 

at incitamentet for agenten gennem fyldestgørende dokumentation, opretholdes. Denne brøkdel er en 

betaling på baggrund af den dynamiske bodsstruktur som beskrevet i Figur 2. Den belønning som loves, 

udbetales først til agenten i den efterfølgende periode. Dette sikrer, at såfremt agenten i den efterfølgende 

periode shirker og værdiskabelsen formindskes, mister agenten en belønning svarende værditabet.261 Det 

kan yderligere ses i relation til de incitamentsstrukturer og dynamiske bodsstrukturer, der blev udledt i 

Kapitel 3. Det observerede niveau som agenten shirker, regulerer hvor agenten kommer til at befinde sig i 

den dynamiske belønningsstruktur. Den sidste del af formlen beskriver agentens straf ved at shirke, og sker 

som følge af principalens overvågning. Der er som tidligere beskrevet en sammenhæng mellem hvor meget 

agenten shirker, og hvor stor sandsynligheden er for at blive opdaget af principalen. Hvis agenten bliver taget 

 
259 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 250. 
260 Biais, B., m.fl. (2010), s. 89 ff. 
261 Biais, B., m.fl. (2010), s. 75. 
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i at shirke over det tilladte niveau, oplever denne et værditab svarende til 𝐸 [𝜓𝑡𝑑𝑁𝑡
𝑠𝑡
𝑟+𝛿
], hvilket svarer til en 

større bod i den dynamiske bodsstruktur, jf. Figur 2.262 Disse moral hazard betragtninger og dertilhørende 

overvågningsstrukturer, kan med fordel implementeres i hhv. incitamentsstrukturen med en todelt 

belønningsstruktur eller incitamentsstrukturen med en diskonteringsfaktor – som beskrevet i hhv. afsnit 

3.6.2 og 3.6.3. 

 

Ovenstående betyder at principalen lover at belønne agenten i perioder, hvor denne leverer tilfredsstillende 

dokumentation, og herved skaber et positivt incitament til at agenten leverer fyldestgørende 

dokumentation. Dette kan ses i relation til, at hvis myndigheden gennem en overvågningsstruktur skaber et 

incitament, således at leverandøren udfærdiger fyldestgørende dokumentation, resulterer det i, at 

skifteomkostningerne for myndigheden bliver lavere. Disse pointer er dog under forudsætning af, at 

myndigheden kontinuerligt tester det arbejde, som leverandøren har lavet, og herved opfanger, hvis 

leverandøren shirker. Hver gang leverandøren shirker med udfærdigelsen af dokumentationen, straffer 

myndigheden leverandøren, for at sikre, at det anbefalede niveau 𝑠𝑡
𝑟  bliver overholdt. Straffen resulterer i, 

at leverandøren mister den værdiforøgelse, som denne har arbejdet på i perioden, og derfor afholder det 

leverandøren fra at shirke over det tilladte niveau.  

 

Myndigheden skal foretage en afvejning af, hvor ofte denne finder det efficient at teste. Det efficiente niveau 

skal ske i sammenhæng med inddragelsen af det ønskede benchmark niveau, da denne bestemmer, hvor 

meget myndigheden kan tolerere i relation til manglende dokumentation. Ligeledes skal omkostningerne ved 

at øge testfrekvensen tages i betragtning, fordi testfrekvensen influerer på, hvor ofte leverandøren fanges i 

at lave mangelfuld dokumentation.263 Det skal dog sættes op mod det benchmark niveau, som myndigheden 

har sat. Dette følger endvidere af, at et lavt benchmark niveau betyder, at det bliver sværere for 

myndigheden at opdage de fejl der er. Myndigheden når således, på et tidspunkt, et niveau, hvor en 

yderligere stigning i testfrekvensen ikke kan retfærdiggøres, i forhold til den mængde fejl en sådan stigning 

finder. Det må ligeledes ses ud fra et transaktionsomkostningssynspunkt, ikke at være hensigtsmæssigt, idet 

en øget testfrekvens, ikke harmonerer med mængden af fejl der opdages. Det er således vigtigt, at 

myndigheden opsætter en dynamisk overvågningsstruktur og sørger for, at leverandøren modtager en 

belønning på baggrund af den erlagte dokumentation, når denne er af en kvalitet der lever op til det i 

kontrakten fastsatte. Ved hjælp af en sådan overvågningsstruktur kan myndigheden forvente et fald i 

skifteomkostningerne og ligeledes sker der ske øget incitamentsforenelighed parterne imellem. 

 
262 Piskorski, T. & Westerfield, M. M. (2016), s. 250. 
263 Bolton, P. & Dewatripont, M. (2005), s. 441. 
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5 Kapitel 5 – Den optimale samarbejdsstruktur i K03 
5.1 Introduktion 
I nærværende kapitel undersøges de relationelle aspekter af en IT-kontrakt. Ligeledes undersøges det, 

hvordan der gennem forskellige samarbejdsprincipper kan sikres, at leverandøren leverer dokumentation, 

der lever op til det i K03 specificerede. Ydermere, undersøges det hvordan parterne, gennem samarbejde, 

kan skabe relationsrente i kontraktens levetid. Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde analyseres, 

for at undersøge hvordan et for IT-branchen alment accepteret kodeks kan anvendes proaktivt. Kodekset 

sættes i relation til, hvordan et hensigtsmæssigt samarbejde kan bevirke, at der bliver skabt relationsrente 

og herved medfører, at der bliver leveret fyldestgørende dokumentation til myndigheden.  

 

5.2 K03’s regulering af samarbejdet 

5.2.1 Samarbejdsorganisationen 
Det kræver en stor mængde ressourcer fra både leverandøren samt myndigheden ved udviklingen af et IT-

system. Leverandøren bruger ressourcer på at skabe et IT-system, der lever op til, hvad parterne har aftalt i 

den indgåede kontrakt. Myndigheden bruger ressourcer på at sikre, at denne får det IT-system, som er blevet 

bestilt. Det følger af K03, pkt. 3.2.1 – Generelt, at ”Det overordnede leveranceansvar påhviler Leverandøren, 

idet Kunden dog har et medansvar for Projektets gennemførelse. Kunden er således forpligtet til at deltage 

aktivt i Projektet som beskrevet i Kontrakten”.264 Leverandøren styrer projektet, men der ligger også en 

forpligtelse hos myndigheden til at engagere sig i de forskellige processer. Der kan med denne formulering 

argumenteres for, at myndigheden skal være aktiv i projektet og kan herved ikke forvente, at leverandøren 

løser alle problemstillinger, uden myndighedens involvering i processerne. Endvidere kan der diskuteres, 

hvorvidt der ligger en indforstået samarbejdsforpligtelse i kontrakten, og rækkevidden heraf i den givne 

kontrakttype.265 I U.2007.1918 H var tvisten angående en eneforhandleraftale og ophævelsen af denne. I 

denne sammenhæng i relation til samarbejdsforpligtelsen, kom Sø- og Handelsretten frem til, der var en 

forpligtelse mellem parterne til at handle loyalt og samarbejde om det fælles mål. Da K03 må anses som en 

tjenesteydelseskontrakt hvorved der ikke foreligger lex specialis, er spørgsmålet, om forpligtelsen kan 

strækkes til at være gældende på samme vis. Dette må antages at være tilfældet, eftersom forholdet mellem 

myndigheden og leverandøren i høj grad er afhængig af, at parterne i fællesskab formår at opfylde 

kontraktens realydelse.266 En korrekt opfyldelse af aftalen i K03 bygger således på parternes samarbejde, idet 

leverandøren ikke er i stand til at udvikle IT-systemet, medmindre myndigheden inddrages og aktivt 

samarbejder om de problemstillinger og tvivlsspørgsmål der kan opstå i henhold til kravspecifikationer og 

 
264 K03, pkt. 3.2.1 – Generelt. 
265 Madsen, C.F. & Østergaard, K. (2019), s. 6. 
266 Madsen, C.F. & Østergaard, K. (2019), s. 6. 
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grænseflader til myndighedens anden infrastruktur. Parterne er derfor nødt til at samarbejde gennem fælles 

mål, for at kontrakten opfyldes tilfredsstillende.  

 

I K03 bestemmer, pkt. 8 – Samarbejdsforhold og Bemanding, de tiltag, der af parterne skal foretages, for at 

opnå det bedst mulige resultat af projektet. Der bliver nærmere beskrevet under K03 pkt. 8.1 – Generelt, at 

det påhviler begge parter, ”uden ugrundet ophold og i henhold til de aftalte beslutningsprocesser at påpege 

eventuelle åbenbare Fejl i materialet udarbejdet af den anden Part samt øvrige forhold, der kan have 

betydning for Projektets rette gennemførelse i overensstemmelse med Tidsplanen og Kontrakten i øvrigt”.267 

I relation til denne bestemmelse, kan der advokeres for, såfremt myndigheden opdager, at den udarbejdede 

dokumentation er behæftet med fejl, skal denne snarest muligt påpege dette over for leverandøren. Denne 

bestemmelse kan antages at være medtaget i kontrakten, for at sikre at samarbejdet bliver vedligeholdt og 

at parterne loyalt tilgodeser deres medkontrahent. 

 

Der bliver beskrevet, at det ikke udelukkende er fejl, der skal påpeges, men også øvrige forhold med 

betydning for projektet. Denne bestemmelse er således møntet på, at adfærd, som påvirker samarbejdet 

negativt og herved bevirker, at der ikke skabes den fulde værdi for parterne, skal adresseres over for 

modparten. Det kan dog i praksis vise sig vanskeligt at observere, hvis en fejl ikke bliver påpeget af en af 

parterne, hvilket også kan ses i lyset af det tidligere belyste moral hazard problem. Yderligere beskrives det i 

K03 Pkt. 8.1 – Generelt, at parterne loyalt skal deltage i den aftalte samarbejdsorganisation i hele projektets 

løbetid.  

 

I K03 bliver samarbejdsorganisationen beskrevet i pkt. 8.3 – Samarbejdsorganisation. Nærværende punkt 

beskriver, hvordan samarbejdsorganisationen skal sikre, at kontraktens bestemmelser bliver gennemført på 

en hensigtsmæssig måde, og hvordan denne skal formidle det nødvendige samarbejde parterne imellem. De 

roller som skal indgå i organisationens struktur og samarbejdsorganisationen, bliver kortfattet beskrevet i 

bilag 7 – Den Agile Metode og samarbejdsorganisation. Med roller omhandler det, hvilken rolle en deltager 

i samarbejdsorganisationen besidder i relation til det daglige arbejde f.eks. en projektleder.268 Denne 

samarbejdsorganisation skal mødes med de intervaller, der bliver fastlagt af parterne i bilag 1 – Tidsplan.269 

Hermed bliver mødeintervallerne fastlagt på forhånd, hvilket kan virke uhensigtsmæssigt, da 

problemstillinger kan opstå på alle tidspunkter. En på forhånd fastlagt tidsplan kan, for en organisation virke 

 
267 K03, pkt. 8.1 – Generelt. 
268 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 154 f. 
269 Holsøe, T. & Gedbjerg, M. T. (2013), s. 156. 
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meget ufleksibelt og reaktivt. Dette kan medføre at problemstillinger ikke adresseres hurtigt, og derved kan 

skabe konflikter parterne imellem. Et øget antal konflikter kan være med til at forringe værdien af 

samarbejdet, eftersom fokus flyttes over på negative elementer, der kan opstå som følge af konflikter. Det 

er derfor også vigtigt, at konfliktløsning bliver prioriteret også på et mere proaktivt niveau, så der fortsat kan 

skabes værdi, og konflikter vedrørende dokumentationen løses hurtigst muligt.270 

 

5.3 Det strategiske samarbejde 

5.3.1 Kriterierne for det optimale samarbejde 
I K03 specificeres det, hvordan parterne skal konfliktløse gennem kontraktens levetid. Dette skal ses i relation 

til, at kontrakten er konciperet med henblik på, at myndigheden modtager det IT-system, der er bestilt med 

dertilhørende dokumentation, mens den også skal sikre, at leverandøren modtager betaling for sine ydelser. 

Parterne indgår i samarbejdet for at modtage deres respektive ydelser, og tilgodeser ikke nødvendigvis 

medkontrahentens interesser, hvis en sådan handling medfører, at der skal gives afkald på egen 

værdirealisering.271 Der kan med en sådan anskuelse antages, at denne tilgang ikke skaber den størst mulige 

værdi for parterne.272  

 

Det er vigtigt for parterne at samarbejde,273 for herved at sikre, den størst mulige værdiskabelse. I 

afhandlingen belyses og argumenteres der for, at et strategisk samarbejde bør opstilles, frem for hvad K03 

på nuværende tidspunkt tilbyder. Dyer & Singh beskriver i deres artikel The Relational View: Cooperative 

Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage (1998), at kontraherende parter kan 

skabe en væsentlig markedsfordel ved at indgå i et strategisk samarbejde. I artiklen beskriver Dyer & Singh 

et strategiske samarbejde, som to virksomheder, der gennem et interorganisatorisk samarbejde, opnår en 

fordel overfor andre virksomheder på markedet.274 Endvidere, beskrives et samarbejde, der gennem 

proaktive samt reaktive bestemmelser baserer sig på komplementærressourcer og et strategisk fit mellem 

de kontraherende parter, for herved at sikre vidensdeling og relationsspecifikke investeringer mod 

opportunistisk adfærd.275 For nærværende afhandling er der tale om en offentlig og en privat aktør, der ikke 

direkte, gennem deres fælles projekt, skal konkurrere på markedet. Det strategiske samarbejde har dog 

 
270 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), s. 270 ff. 
271 Tvarnø, C. D. & Østergaard, K. (2018), s. 12. 
272 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 662. 
273 Som der i vid udstrækning også bliver lagt op til i K03 og bilag 7 - Den Agile Metode og samarbejdsorganisation. I 
disse er samarbejdet dog ikke specifikt møntet på dokumentationen, hvorfor der kan opstå problemstillinger i relation 
til samarbejdet vedrørende dokumentationen i tilfælde af en opstået konflikt, med dokumentation som 
omdrejningspunkt.  
274 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 662. 
275 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), s. 267. 
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stadigvæk sin relevans, qua de fordele det medfører. Det kan bl.a. være med til at skabe relationsrente for 

parterne, og herved sørge for, at myndighedens skifteomkostninger minimeres. Det overordnede synspunkt 

er, at der i samarbejdet skabes relationsrente og hvis der er en offentlig part involveret i den proces, betyder 

samarbejdet en velfærdsmaksimering for myndigheden. I den videre analyse anvendes relationsrente 

mellem leverandør og myndighed, det skal dog haves in mente, at relationsrenten for myndigheden er et 

spørgsmål om velfærdsmaksimering.  

 

Der kan gennem et vidtgående strategisk samarbejde skabes en værdiforøgelse, der ikke er muligt for 

parterne at skabe alene. Denne værdiforøgelse betegnes relationsrenten og skabes på baggrund af parternes 

samarbejde. Relationsrenten kan herved defineres som en ekstraordinær værdiskabelse, på baggrund af det 

samarbejde, som parterne indgår i. Det er derfor vigtigt for myndigheden at der skabes et strategisk 

samarbejde, som sikrer lave skrifteomkostninger. I forlængelse af dette, kan der her opstilles fire kriterier, 

der er de bærende elementer i skabelsen af et relationelt overskud: 1) relationsspecifikke investeringer, 2) 

vidensdeling, 3) komplementære ressourcer og 4) effektive styreformer.276  

 

5.3.2 Optimal risikodeling 
Når myndigheden og leverandøren indgår kontrakt om udvikling af et IT-system, kan parterne have 

forskellige risikotolerancer. Det gode samarbejde bør således forholde sig til denne asymmetri og allokere de 

forskellige risikomomenter til den part, som har de laveste omkostninger forbundet hertil, dvs. bedst kan 

bære risikoen.277 I konventionelle kontrakter er formålet for parterne ofte at placere størst mulig risiko og 

ansvar på medkontrahenten, for dermed at minimere egen risiko og maksimere egennytte.278 Dette er ikke 

nødvendigvis godt for et langvarigt samarbejde, især hvis en af parterne er mindre tolerant for risiko. 

Ydermere, kræver en leverandør som påtager sig risiko, en større pris for ydelserne for at kompensere for 

risikoen. Inddragelsen af dokumentationen i absolutte krav kan derfor ses som en øget risiko, hvor parterne 

bør overveje hvordan denne risiko håndteres bedst muligt. Parterne kan bl.a. dele risikoen279, i forbindelse 

med udfærdigelsen af dokumentationen, ved at begge parter påtager sig ansvaret for testen af 

dokumentationen eller selve udfærdigelsen. Ud fra betragtning om hvilken part der er nærmest til at bære 

risikoen, i relation til dokumentationen, må det antages at være leverandøren der bedst kan bære risikoen, 

da det er denne der har færrest omkostninger forbundet med IT-udviklingen og dertilhørende 

dokumentation.  

 
276 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 662. 
277 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), s. 269. 
278 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), s. 267. 
279 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), s. 273. 
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5.4 Det gode kunde-leverandørsamarbejde 

5.4.1 Kodeksets indflydelse på samarbejdet 
I oktober 2016 udgav Digitaliseringsstyrelsen, i samarbejde med IT-projektrådet og IT-branchens 

interesseorganisationer,280 et kodeks for det gode samarbejde mellem det offentlige og leverandører – 

Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde.281  

 

Det kan diskuteres hvorvidt kodekset, som følge af at det er udarbejdet af interesseorganisationer fra både 

kunde og leverandørsiden, bør anses som ”soft law” eller hvorvidt den har nået sådan en udbredelse, at det 

kan anses som et agreed document og derved have fortolkningsmæssige værdi.282 Dette skal ses i lyset af, at 

agreed documents, der er blevet til gennem forhandling mellem parternes interesseorganisationer, i højere 

grad lægges til grund for en retlig forståelse, og kan således anvendes i den nærmere analyse.283  

 

Jo mere kodekset udtrykker en afbalanceret regulering af samarbejdet mellem kunde og leverandør, må det 

antages, at jo færre ressourcer anvendes på fortolkning og konflikter. Transaktionsomkostningerne kan 

således minimeres, idet parterne er afklaret med, hvad den fastlagte samarbejdsstruktur indebærer.284  

Der kan således formodes, at kodekset, som følge af dennes udfærdigelse blandt interessenter, kan være 

udtryk for et aftalegrundlag, der bygger på handlemåder skabt gennem samarbejde. Et agreed documents 

kan blive anset for at være del af en aftale, selv om der kun antydningsvis er henvist til dem, eller at der ikke 

sker henvisning hertil.285 I dette tilfælde, er kodekset ikke nævnt i K03’s bestemmelser, hvilket bl.a. skyldes, 

at K03 blev offentliggjort i 2012. Det kan således formodes, at kodekset kan anses som et agreed document, 

hvad angår det forventede samarbejde i IT-projekter, som følge af, at det er udarbejdet, af IT-branchen og 

staten, i fællesskab. Kodekset må derfor formodes anvendeligt, i samspil med de strategiske 

kontraheringsbetragtninger, for derved at udlede, hvilke tiltag der kan benyttes for at sikre det optimale 

samarbejde.  

 

 
280 Dansk-it, DI Digital, IT-branchen samt enkelte leverandører. 
281 Digitaliseringsstyrelsen. (2016).  
282 Andersen, M. B. (2015), s. 130. 
283 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 398. 
284 Andersen, M. B. (2015), s. 148. 
285 Andersen, L. L. & Madsen P. B. (2012), s. 80. 
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5.4.2 Det gode samarbejde 
Nærværende kodeks har til formål, at skabe tillid og transparens mellem kunde og leverandør, således at et 

godt samarbejde opretholdes og udvikles, for derved at øge chancerne for et vellykket IT-projekt.286 Der er i 

kodekset udviklet syv principper, der kan benyttes som redskaber til at opnå målet:287 

 

- Projekt og samarbejde forankres i topledelsen 

- Der styres efter fælles mål og efter de vigtigste forretningsmæssige behov 

- De rette kompetencer matches og er til stede gennem hele projektet 

- Governance og scope tilpasses projektets karakter og drøftes tidligt 

- Problemer, udfordringer og risikoanalyser deles gennem projektets levetid 

- Der holdes fokus på transparens og åbenhed 

- Tidlig og vedvarende dialog dyrkes 

 

Den videre analyse fokuserer udelukkende på fire principper, der ud fra et strategisk samarbejdsperspektiv 

skaber størst mulig relationsrente for parterne. De resterende principper er ligeledes relevante, dog findes 

disse at være indlejret i de udvalgte fire principper, og underlægges ikke en selvstændig analyse. De fire 

principper der behandles er: Projekt og samarbejde forankres i topledelsen; Der styres efter fælles mål og 

efter de vigtigste forretningsmæssige behov; De rette kompetencer matches og er til stede gennem hele 

projektet samt Problemer, udfordringer og risikoanalyser deles gennem projektets levetid. Endvidere 

inddrages hardship- og gevinstklausuler i analysen af hvorledes parterne kan konfliktløse, i forhold til 

begrænset rationale og transaktionsomkostninger, og derved skabe relationsrente. 

 

5.5 Implementering af samarbejdsprincipper i kontrakten 

5.5.1 Skabelse af merværdi gennem samarbejdet 
Med udgangspunkt i de fire ovenfor anførte principper, sker der i de kommende afsnit en viderefortolkning, 

med inddragelse af de kriterier, der er nødvendige for at generere relationsrente. Dette gøres for herved at 

undersøge, hvordan parterne kan optimere på deres samarbejde. Sammenkoblingen af de fire principper der 

udspringer fra det gode kunde-leverandørsamarbejde, og de af Dyer & Singh opstillede kriterier for 

relationsrente, er med til at sikre, at parterne værdimaksimerer. Ligeledes sikres det, at kriterierne 

implementeres i overensstemmelse med principper, der er alment kendt i branchen. Som nævnt, forholder 

K03 sig meget overordnet til samarbejdet mellem parterne. Det er derfor nødvendigt at fremsætte 

 
286 Digitaliseringsstyrelsen. (2016), s. 4. 
287 Digitaliseringsstyrelsen. (2016), s. 5. 
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overvejelser, der kan hjælpe parterne, med at skabe relationsrente. Disse overvejelser sikrer i højere grad et 

positivt samarbejde gennem kontraktens levetid, øger relationsrenten, medvirker til fyldestgørende 

dokumentation og minimerer skifteomkostningerne for myndigheden.  

 

5.5.2 Forankring i topledelsen og implementering af effektiv styreform 
Det er en væsentlig forudsætning for et godt samarbejde, at topledelsen, fra begge parter, inddrages i 

projektet, for derved at skabe en større værdi og relationsrente. I denne sammenhæng, bør der således 

beskrives, hvad der forventes af parterne, og hvordan gevinstrealiseringen opnås.288  

 

En optimal styreform blandt parterne er medvirkende til, at der kan opnås relationsrente. Styreformen kan 

endvidere, have indflydelse på parternes transaktionsomkostninger, da en optimal styreform ikke 

nødvendigvis kræver, at parterne bruger ressourcer på at skrive komplette bestemmelser og krav til 

samarbejdet. Der er særligt to typer af styreformer, hvor den ene er afhængig af, at aftalen kan håndhæves 

af en tredjepart, hvilket blandt andet tilfældet ved kontrakter.289  Den anden styreform er selvhåndhævende 

aftaler, hvorved en tredjepart ikke kan håndhæve aftalen. De selvhåndhævende aftaler bygger således på 

tilliden mellem parterne og kan enten være formelle eller uformelle. En formel selvhåndhævende aftale 

værner parterne mod risici, ved at tage et ”gidsel” i form af specialiserede investeringer.290 Dette skal forstås 

således, at myndigheden og leverandøren f.eks. investerer i et fælles projekt, og derved har begge parter 

givet et ”gidsel”, hvor et dårligt samarbejde derfor kan resultere i et økonomisk tab og et mistet aktiv. En 

uformel selvhåndhævende aftale bygger ikke på ”gidsler” men derimod på tilliden mellem parterne f.eks. i 

form af goodwill eller renommé.291  

 

I nærværende løsningsforslag tages der udgangspunkt i den uformelle styreform. Det antages, at denne form 

resulterer i lavest mulige transaktionsomkostninger, som følge af, at parterne minimerer mængden af 

ressourcer på at koncipere komplette bestemmelser i relation til samarbejdet.292 Hos myndigheden og 

leverandøren bør topledelsen bygge samarbejdet på en indbyrdes tillid til at tvister og konflikter løses og 

giver mere værdi for parterne end påberåbelsen af kontraktuelle konfliktbestemmelser. Endvidere, giver en 

tillidsbaseret styreform i topledelsen anledning til, at der er incitament til værdiskabende initiativer såsom 

vidensdeling, anvendelsen af komplementære ressourcer og relationsspecifikke investeringer på det 

 
288 Digitaliseringsstyrelsen. (2016), s. 6. 
289 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 669. 
290 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 669. 
291 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 671. 
292 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 670. 
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korrekte organisatoriske niveau.293 Det betyder således, at topledelsen bliver en integreret del af projektet 

og forholder sig til samarbejdet.  

 

Grundet denne tillidsbaserede styreform, kan det endvidere antages, at myndigheden ikke behøver at 

overvåge i en tilsvarende grad som før, idet det forventes, at problemer med dokumentationen fremføres, 

diskuteret og løst. Slutteligt, skaber topledelsen gennem styreformen incitament til, at parterne deler viden 

og investerer i samarbejdet, da parternes goodwill og renommé er investeret i forholdet og derfor kan lide 

skade, hvis der handles opportunistisk. Det skal dog haves in mente, at der kan opstå dårlig adfærd på 

baggrund af denne tillid, hvorfor myndigheden i samspil med styreformen skal anvende andre tiltag for at 

sikre, at tilliden opretholdes.294 Dette kan blandt andet være, at der fortsat sker stikprøver af 

dokumentationen, men kun ved overtagelsesprøven, eller at leverandøren forpligter sig til at investere 

betydelige ressourcer i udfærdigelsen af dokumentationen for at signalere, at de selvhåndhæver 

styreformen.  

 

Ved at sammenholde med princippet om at inddrage topledelsen, kan der argumenteres for, at der skal være 

tillid til, at samarbejdsorganisationen har ansvaret for at evaluere fremgangen af kvaliteten af 

dokumentationen, som anbefalet i ISO:27001295. Denne samarbejdsorganisation bør således have ansvaret 

for gevinstrealiseringen af dokumentationen, og samtidig skal samarbejdsorganisationen følge op på 

mangelfuld dokumentation og den generelle konfliktløsning. Derimod bør topledelsen fra både myndigheden 

og leverandøren inddrages i tilfælde, hvor samarbejdsorganisationen ikke formår at rette op på hændelser 

der er årsag til mangelfulde leverancer af dokumentationen. Ved at implementere en uformel styreform i 

projektet, specifikt den tillidsbaseret styreform, skabes der dialog om fremgangsmåden for at komme tilbage 

på rette kurs før en konflikt eskalerer.296 

  

5.5.3 Parternes fælles mål og relationsspecifikke investeringer 
Før der kan skabes, og yderligere opretholdes en relationsrente under samarbejdet, skal der ske 

relationsspecifikke investeringer fra begge parter. En sådan investering skal ske, da der ved specialiserede 

investeringer, skabes merværdi der kun kan realiseres inden for samarbejdet, og gennem disse investeringer. 

Før der sker en relationsspecifik investering er det dog vigtigt, at parterne har præciseret hvad 

 
293 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 670. 
294 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 671. 
295 ISO:27001. (2007), s. 8. 
296 Dette kan bl.a. ses ved, at ledelsen skal påtage sig ejerskab for at løse problemer og for at skabe god kemi samt et 
produktivt arbejdsklima. 
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investeringerne skal udmunde i. Parterne er nødt til i det interpartes forhold at tilkendegive, hvad der er 

vigtigt for den enkelte part, og herved få fastlagt hvad de fælles mål skal være. Hvis parterne tidligt i 

samarbejdet får fastlagt et fælles mål som begge har incitament til at følge, kan dette skabe relationsrente. 

Ved at investere i samarbejdet har begge parter ligeledes mere at miste ved at træde ud, og begge anstrenger 

sig derfor for at maksimerer værdiskabelsen inden for samarbejdet.297  

 

De relationsspecifikke investeringer kan være med til, at sikre, at parterne bliver ”låst fast”298 i samarbejdet 

og derfor kan realisere en væsentligt større akkumulering af relationsrente, end den værdi parterne kan 

skabe hver for sig. Ved leverandørens investering i de medarbejdere der udfærdiger dokumentationen, eller 

i de processer der ligger til grund for udfærdigelsen, kan leverandøren sikre en lavere omkostning ved 

udfærdigelsen. Det kan her være uddannelse af medarbejdere således at der begås færre fejl, eller at tiden 

der benyttes til at udfærdige dokumentationen bliver reduceret. Leverandøren kan gennem uddannelse 

tilegne sig human asset specificity i aftaleforholdet. Både medarbejderne og de omkringliggende processer 

omkring dokumentationen kan som følge af en relationsspecifik investering, skabe værdi for både 

leverandøren og myndigheden og herved give det rette incitament. 

 

Ved vurderingen af den relationsspecifikke investering kan varigheden af samarbejdet være en væsentlig 

faktor, i relation til investeringen. Der kan advokeres for at jo længere et samarbejde, jo større tilbøjelighed 

har parterne til at lave relationsspecifikke investeringer.299 Ud fra denne betragtning kan der således 

diskuteres hvorvidt varigheden af et IT-udbud300 kan siges at være af en sådan længde, at parterne foretager 

relationsspecifikke investeringer der kan øge værdien af samarbejdet og herved medvirke til at skabe 

relationsrente. På den ene side kan der nævnes at leverandøren qua sin udvikling af systemet og 

dertilhørende dokumentation, foretager relationsspecifikke investeringer fra kontraktens start. 

Investeringen kan dog være af varierende grad, eftersom leverandøren ved at efter kontraktens udløb sker 

der en ny udbudssætning, hvorved de investeringer som leverandøren har foretaget kan risikeres tabt, hvis 

ikke udbuddet vindes igen. Der kan modsætningsvist argumenteres for at de investeringer der foretages af 

leverandøren, kan benyttes når IT-systemet skal i udbud igen og herved medvirke til, at leverandøren kan 

afgive et mere fordelagtigt tilbud til myndigheden. 

 

 
297 Williamson, O. E. (1981), s. 555. 
298 Williamson, O. E. (1981), s. 555. 
299 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 664. 
300 Et sådant udbud er normalt fastlagt til 48 måneder, og som regel med mulighed for at forlænge med op til to gange 
12 måneder, såfremt myndigheden ønsker dette.  
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Myndigheden kan argumenteres for at være afholdende med at investere i samarbejdet som følge af, at 

myndigheden også ved at der er et på forhånd fastlagt sluttidspunkt for kontrakten. På den anden side vil 

leverandøren ved at foretage relationsspecifikke investeringer og herved forsøge at højne kvaliteten af den 

leverede dokumentation, øge sine chancer for at vinde udbuddet igen.301 Myndigheden kan ved at investere 

i samarbejdet sørge for at denne har dedikerede medarbejdere, der medvirker til udfærdigelsen af 

dokumentationen. Selvom kontrakten på forhånd er afgrænset til en fastsat periode, kan parterne ved at se 

ud over tidsbegrænsningen gennem relationsspecifikke investeringer skabe merværdi.  

 

Endvidere, kan størrelsen og værdien af transaktionerne spille ind på relevansen af de relationsspecifikke 

investeringer.302 Et IT-projekt til en myndighed vil med stor sandsynlighed have en sådan værdi og størrelse, 

at der kan skabes relationsrente ved at foretage relationsspecifikke investeringer. Der skal her haves in mente 

at der foreligger en væsentlig risiko hos begge parter ved at investere i samarbejdet, qua udbuddets 

tidsbegrænsede karakter. Størrelsen og værdien af transaktionerne taler dog for at der bør foretages 

relationsspecifikke investeringer, da en sådan investering på et stort offentligt IT-projekt medfører, at 

investeringen kan tilbagebetale sig selv i form af den merværdi den skaber for parterne. 303 

 

Hvis parterne sætter et fælles mål, men leverandøren ikke bliver forpligtet til målet, kan der være risiko for 

at leverandøren handler opportunistisk.304 For at sikre at parterne opnår de mål der sættes i fællesskab, er 

det vigtigt at de relationsspecifikke investeringer forpligter parterne til samarbejdet. Ved en sådan 

forpligtelse minimerer investeringerne risikoen for opportunistisk adfærd, idet der er mere værdi indenfor 

samarbejdet, end der er udenfor.305   

 

5.5.4 Kompetencematch gennem samarbejdet 
Et ufuldkomment IT-system er af en lavere værdi for myndigheden, hvorfor der er behov for en kompetent 

leverandør. Ved udfærdigelsen af dokumentationen er dette er aktuelt, hvorfor manglende kompetencer 

hos parterne øger risikoen for utilfredsstillende dokumentation, konflikt og lavere relationsrente.306 En måde 

hvorpå parterne kan generere relationsrente, er ved at udnytte deres komplementære ressourcer bedst 

 
301 Der skal her nævnes at vinderen af et udbud findes ud fra objektive kriterier. Dog kan der argumenteres for, at et 
tidligere succesfuldt samarbejde mellem leverandør og myndighed, ikke forringer leverandørens mulighed for, at 
vinde udbuddet igen. 
302 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 664. 
303 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 663 ff. 
304 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), s. 270. 
305 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 664. 
306 Digitaliseringsstyrelsen. (2016), s. 8. 
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muligt. Komplementære ressourcer defineres som ressourcer i hver enkel organisation, hhv. myndigheden 

og leverandøren, som i kombination generer en større værdi end hvis de er separate.307 Særligt ved disse 

ressourcer er, at de ikke kan købes på markedet og derved dannes som følge af samarbejdet samt den synergi 

der skabes. Der kan dog være udfordringer forbundet med at lokalisere og blive enige om disse 

komplementære ressourcer. Det kan bl.a. skyldes, at myndigheden før har haft problemer i et samarbejde, 

eller ikke har brugt de nødvendige ressourcer til at lokalisere komplementærbarhed i samarbejdet.308  

 

Det er således et vigtigt element i det strategiske samarbejde, at parterne er i stand til at anvende de 

komplementære ressourcer gennem kontraktrelationen og derved skabe merværdi.309 Parterne bør sætte 

krav i bestemmelserne til dokumentationen så komplementære kompetencer, samarbejdsevne og deling af 

viden med hensyn til dokumentation sker optimalt. Myndigheden og leverandøren kan på baggrund af denne 

erkendelse identificere og klarlægge, hvilke ressourcer parterne har der komplementerer hinanden med 

henblik på udfærdigelsen af dokumentationen.  

 

Myndigheden kan således stille medarbejdere til rådighed med kendskab til de interne processer og behovet 

for dokumentation.310 Eftersom IT-udvikling er en medarbejdertung opgave, bidrager leverandøren med 

egne ressourcer som er kompetente ved udfærdigelsen af dokumentationen og derved komplementerer 

myndigheden hvor denne mangler viden og ekspertise. Det kan antages, at ressourcerne tilsammen bidrager 

med en bedre forståelse af hvad der forventes af dokumentationen, hvordan den skal udfærdiges, samt 

parternes medarbejdere får nye kompetencer som kan anvendes i projektet. Det kan blandt andet være at 

leverandøren opnår indsigt og nye kompetencer som kan anvendes i en efterfølgende udbudsproces, og 

myndigheden får en dybere indsigt i systemet og medarbejdere der kan indgå i andre projekter med den 

fornyet viden. Dette skaber derfor en øget relationsrente og endvidere giver myndigheden mulighed for at 

minimere skifteomkostningerne, da egne medarbejdere opbygger viden om IT-systemet og dennes 

dokumentation. 

 

5.5.5 Deling af problemer, udfordringer og risikoanalyser 
For at parterne, gennem kontraktens levetid, kan imødegå de problemstillinger der kommer til at opstå er 

det vigtigt, at både for leverandøren og for myndigheden har en transparent og tydelig dialog om de 

 
307 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 666. 
308 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 667. 
309 Tvarnø, C. D. & Østergaard, K. (2018), s. 13. 
310 Dette kan bl.a. være som følge af flere års arbejde med leverandører og IT-udviklingen hvilket giver medarbejderne 
indsigt i hvor der ofte kan opstå vanskeligheder, men samtidig viden om, hvor myndigheden har behov for yderligere 
hjælp til forståelsen af dokumentationen.  
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problemer der foreligger. Ved at parterne informerer om deres problemer, kan de i samarbejde og gennem 

vidensdeling minimere de risici som problemerne skaber.311 Leverandøren har med stor sandsynlighed 

gennemført flere udbud, eller i det mindste udviklet komplekse IT-systemer forud for indgåelsen af 

kontrakten med myndigheden. Derfor kan leverandøren ligge inde med viden der kan komme myndigheden 

til gode. På samme måde kan myndigheden have viden om eventuelle fejlgrupper i et tidligere udbud, eller 

anden viden der kan påvirke leverandørens udfærdigelse af IT-systemet i en positiv retning. Parterne kan ved 

at facilitere en løbende vidensdeling undgå at der i samarbejdet opstår problemer, som en af parterne 

tidligere har skulle forholde sig til. Ligeledes kan vidensdeling være med til at den mest optimale vej til at 

sikre at IT-systemet, og dokumentationen bliver fyldestgørende.312  

 

Ved at opstille et transparent samarbejde hvor parterne vidensdeler kan der sikres, at parterne har mulighed 

for i højere grad at afhjælpe hinandens problemer når de opstår. Myndigheden kan stå i en situation, hvor 

denne har et problem i relation til leverancen, og leverandøren ligger inde med viden der kan afhjælpe 

problemstillingen. Hvis myndigheden og leverandøren i fællesskab kan facilitere at vidensdeling bliver en 

integreret del af samarbejdet, kan dette, i sammenhæng med delingen af risici generere relationsrente.313 

Ud fra denne betragtning kan K03 suppleres med en gensidig kommunikationspligt, der supplerer 

loyalitetsgrundsætningen i kontrakten.314 Da parterne, hver især, sidder inde med strategisk information, 

fører kommunikationspligten til, at parterne har en gensidig kontraktuel forpligtelse til at varetage hinandens 

interesser.315 Udvekslingen af information, som foreslået i nærværende afsnit, fører således parterne væk 

fra asymmetrisk og imperfekt information mod symmetrisk og perfekt information og derved opnå 

relationsrente gennem deling af information parterne i mellem.  

 

Som følge af at K03 er en agil kontrakt, er det vigtigt at parterne foretager vidensdelingen løbende. Mængden 

af information der bliver specificeret ex ante gennem kontrakten, er ikke af en væsentlig størrelse. Under 

kontraktens levetid sker der en generering af viden, hvorfor det er nødvendigt at facilitere et vist niveau af 

vidensdeling, for herved at sikrer at den viden der er til stede i samarbejdet bruges hvor behovet er. Det er 

således vigtigt at parterne fremlægger deres respektive risikoanalyser, således at modparten kan forholde 

sig hertil.316 Der bliver ved kontraktindgåelse i fællesskab foretaget en risikoanalyse.317 Denne analyse 

 
311 Petersen, B & Østergaard, K. (2018), s. 272. 
312 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 665. 
313 Dyer, J. H. & Singh, H. (1998), s. 666. 
314 Østergaard, K. & Holle, L. (ultimo 2020), s. 20 ff. 
315 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 29. 
316 Digitaliseringsstyrelsen. (2016), s. 10. 
317 K03, punkt. 5.1.1 – Iværksættelse af en afklarings- og planlægningsfase. 



Side 93 af 108 
 

udfærdiges for at lokalisere eventuelle faldgruber, der kan opstå under udviklingen og i løbet af hele 

projektets varighed. En risikoanalyse der er foretaget i forbindelse med kontraktindgåelsen kan ikke tænkes 

at opfange alle tænkelige risici i projektet, hvilket understreger vigtigheden af at facilitere løbende 

vidensdeling. I K03 pålægges det leverandøren løbende at opdatere risikologgen318, jf. K03, pkt. 5.1.1 – 

Iværksættelse af en afklarings- og planlægningsfase, og det er derfor vigtigt, at myndigheden fremsætter de 

udfordringer og tanker, som denne går med, således, at leverandøren kan forholde sig til dem og opdatere 

risikologgen. Parterne lægger sandsynligvis ikke vægt på de samme parametre som værende en risiko, idet 

de har forskellige mål med projektet.319 Da parterne har forskellig forståelse af, hvad der udgør en risiko for 

projektet, er det vigtigt at der allerede fra kontraktindgåelsen bliver skabt et samarbejde, hvor der aktivt 

vidensdeles for herved løbende at kunne få optaget så mange relevante elementer som muligt i 

risikoanalysen.  

 

Yderligere anbefaler ISO:27001, at der opsættes intern revision af overvågningsstrukturen. Det anbefales at 

der regelmæssigt skal ske en gennemgang af den iværksatte overvågningsmekanisme, for derved at optimere 

løbende på eventuel ineffektivitet.320 Denne interne revision synes oplagt ved test af dokumentationen, fordi 

myndigheden kan observere hvilke tiltag der virker, og hvilke der bør ændres. Udgangspunktet er endvidere 

en fravigelse fra de oprindelige bestemmelser i Bilag 6 – Test og prøver, som ikke giver adgang til løbende 

revision af effektiviteten af testprocedureren. En mulighed for at ændre i testen når ineffektivitet i 

testmekanismen opdages åbner samtidigt åbne op for en loyal vidensdeling, hvor parterne kan komme frem 

til bedre løsninger i tilfælde af at der opstår konflikt med den bestående testprocedure.  

 

Parterne kan ved vidensdeling sikre sig fordele, der kan gøre næste udbudsrunde mere optimal for begge 

parter. Myndigheden kan gennem leverandørens erfaring opnå et kendskab til mulige løsninger og 

funktioner, som denne ikke på egen vis har fået kendskab til, og ligeledes kan myndigheden gennem 

risikologgen få kendskab til faldgruber som ikke opdages uden leverandørens hjælp. Leverandøren kan 

gennem vidensdelingen opnå et kendskab til, hvordan myndigheden opfatter dokumentationen og hvordan 

denne værdisættes, noget K03 på nuværende tidspunkt ikke fremsætter på behørig vis, jf. afsnit 3.2.4. 

 

 
318 Risikologgen er en fortegnelse med de risici som parterne har lokaliseret under deres initiale risikoanalyse efter 
kontraktindgåelsen. 
319 Myndigheden kan lægge vægt på, at ikke fyldestgørende udfærdigelse af dokumentation kan udgøre en risiko, 
mens leverandøren kan se det som en risiko at myndigheden ønsker nye tilføjelser til systemet, efter en iteration er 
påbegyndt. 
320 ISO:27001 (2007), s. 8. 
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5.5.6 Konfliktløsning  

5.5.6.1 Inddragelse af hardship- og gevinstklausuler  
Et yderligere element, der med fordel kan inddrages i K03’s bestemmelser er konfliktløsning. I samarbejdet 

støder parterne uundgåeligt på problemer og tvister, som, hvis de ikke løses hensigtsmæssigt, eskalerer til 

en konflikt. Dette betyder endvidere, at der bruges transaktionsomkostninger ex ante på en 

konfliktløsningsstruktur, dog nedbringer inddragelsen transaktionsomkostningerne ex post.321 En erkendelse 

af, at der opstår tvister i kontraktens levetid, er derimod en mulighed for parterne, for at implementere 

proaktive bestemmelser, der kan reducere risikoen for konflikt. Parterne skal således indskrive bestemmelser 

i K03 angående hardship- og gevinstklausuler, der forpligter parterne til loyalt at indgå i forhandling.322 

 

Anvendelsen af disse redskaber synes relevant for problemstillingen, grundet parternes begrænsede 

rationalitet, kontraktens ukomplette natur samt imperfekt information, hvorfor efterfølgende 

omstændigheder, der ved kontraktindgåelsen ikke kunne forventes, bør håndteres med konfliktløsning for 

øje. 

 

Hardship- og gevinstklausuler kan være nødvendige bestemmelser i samarbejdet for derved at skabe 

incitamentsforenelighed og skabe det optimale samarbejdsmiljø parterne i mellem.323 I denne sammenhæng 

har parterne ex ante transaktionsomkostninger der betegnes kontakt-, kontraktforhandlings- og 

kontraktudfærdigelsesomkostninger. Ex post transaktionsomkostninger er traditionelt kontrolomkostninger, 

hvilket er omkostninger i relation til domstolsprøvelse eller voldgift.324 

 

Ved at inddrage hardship- og gevinstklausuler, opstår der yderligere to nye ex post 

transaktionsomkostninger: kontraktjustering og parternes forpligtelse til kommunikation.325 Selvom der er 

to nye ex post transaktionsomkostninger, kan det antages, at anvendelsen af klausulerne nedbringer den 

oprindelige ex post omkostning ved kontrolomkostninger. Derudover nedbringes ex ante 

transaktionsomkostningerne som følge af, at parterne skal bruge færre ressourcer på at koncipere fremtidige 

hændelser i kontrakten. Endvidere, vil det være med til at fremme relationsrenten, da parterne loyalt skal 

underrette hinanden i tilfælde af hardship eller gevinst, hvorved klausulerne bliver anvendt som et proaktivt 

 
321 Petersen, B. & Østergaard, K. (2018), s. 270. 
322 Østergaard, K. (2016), s. 441. 
323 Tvarnø, C. D. & Østergaard, K. (2018), s. 13. 
324 Tvarnø, C. D. & Østergaard, K. (2018), s. 14. 
325 Tvarnø, C. D. & Østergaard, K. (2018), s. 14. 
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samarbejdsredskab. Der foreligger således en loyal underretningspligt326 blandt parterne om at underrette, i 

tilfælde af at der opstår hhv. hardship eller gevinstmuligheder.  

 

Der bør ligeledes ske en økonomisk afvejning af, hvornår hardship- og gevinstklausuler bør anvendes. I denne 

sammenhæng, kan der opstilles tre kumulative kriterier, der skal være til stede, før klausulerne giver 

økonomisk mening at anvende. Det første kriterie er, at parterne finder det økonomisk uhensigtsmæssigt at 

specificere alle tænkelige hardship eller gevinstmuligheder ex ante.327 Dette må antages, at være tilfældet 

med nærværende problemstilling. I langvarige kontrakter såsom K03, er hverken myndigheden eller 

leverandøren i stand til at specificere alle tænkelige situationer, som et flerårigt samarbejde kan støde på.328 

Det andet kriterie er, at parterne har en særlig interesse i at vedligeholde det kontraktuelle samarbejde. I IT-

projekter kan det bl.a. være som følge af en erkendelse om, at en for tidlig afslutning af samarbejdet 

pålægger begge parter omkostninger ved at finde et nyt samarbejde og ydermere skal afholde 

omkostningsfulde skifteomkostninger. Som følge af afhandlingens økonomiske analyser i forrige kapitler, 

sammenholdt med det faktum at der investeres store ressourcer i et IT-udviklingsprojekt, kan en afslutning 

af kontrakten før tid betyde betragtelige omkostninger. Disse omkostninger kan for myndigheden være 

forbundet med at finde ny leverandør og for leverandøren en sunk cost i et IT-system specialiseret til 

myndigheden, der derfor med stor sandsynlighed ikke kan af sættes til anden side. Det andet kriterie må 

derfor konkluderes at være opfyldt. Tredje og sidste kriterie omhandler, hvorvidt, parterne har fravalgt joint 

venture som et alternativ til en kontraktuel aftale.329 Sidste kriterie kan også besvares bekræftende, idet K03 

ikke er en aftale om at indgå i joint venture. Derudover må det antages ikke at være fordelagtigt for 

myndigheden og leverandøren at indgå i denne type samarbejde, da delingen af ejerskab over et IT-system, 

som specifikt udvikles til myndighedens behov ikke giver mulighed for leverandøren at afsætte systemet til 

anden side, hvorfor ejerskabet synes irrelevant.  

 

 
326 Den loyale underretningspligt i kontraktforhold blev endvidere fastslået i U.2007.3027 H, hvor Højesteret fastslog, 
at kontraktparter har en pligt til at optræde loyalt i forhold til hinanden og underrette om forhold som er af betydning 
for den anden kontraktpart.  
327 Petersen, B. & Østergaard, K. (2020), s. 126. 
328 Dette kan være som følge af begrænset rationalitet eller at parterne skulle afholde uforholdsmæssige store 
transaktionsomkostninger for at fastlægge indholdet.  
329 Petersen, B. & Østergaard, K. (2020), s. 126. 
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5.5.6.2 Hardshipklausuler  
En hardshipklausul er en kontraktbestemmelse, hvor parterne forpligter sig til at genforhandle dele af 

kontraktens indhold,330 eftersom opfyldelsen heraf er blevet mere byrdefuld, som konsekvens af 

omstændigheder parterne ikke kunne forudse ved kontraktindgåelsen.331  

 

Dette er blandt andet relevant, hvor parterne foretager relationsspecifikke investeringer og en ophævelse af 

kontrakten medfører, at den relationsspecifikke sunk cost mistes.332 Hardship antages ofte at være skabt af 

eksogene forhold, dog kan særligt relationsspecifikke investeringer i human asset333 resultere i endogen 

hardship. Det kan således være relevant at vurdere, om nøglemedarbejdere skal være med i overvejelsen om 

hardship.334 I nærværende situation, er det tilfældet, hvis bestemte og få medarbejdere har viden og 

kompetencer i relation til udfærdigelsen af dokumentationen til IT-systemet, og disse kompetencer ikke er 

let tilgængelige på markedet, som nævnt i afsnit 5.5.3. Parterne bør derfor inddrage en hardshipklausul på 

endogene forhold, hvis det kan konstateres, at bestemte nøglemedarbejdere er nødvendige for 

udfærdigelsen af tilfredsstillende dokumentation. Klausulen bør endvidere præcisere, hvorledes parterne 

proaktivt skal sikre, hvad der skal ske, hvis en nøglemedarbejder ikke længere kan deltage i udfærdigelsen af 

dokumentationen.  

 

Det antages således, at det tætte samarbejde mellem myndigheden og leverandøren indebærer, at de loyalt 

skal underrette hinanden i tilfælde af hardship, f.eks. gennem underretning om, at en nøglemedarbejder har 

opsagt sin stilling, og yderligere finde en løsning på hardship-forholdet.  Grundet de komplementære 

ressourcer kan man forestille sig, at myndigheden stiller en medarbejder til rådighed, som gennem 

samarbejdet har opnået en sådan indsigt i dokumentationen, at denne løser hardship problemstillingen. Det 

kan f.eks. ske gennem en kort oplæring i leverandørens processer, hvorved medarbejderen kan foretage 

dokumentationsudførelsen og minimere omkostningerne for parterne. 

 

Hardshipklausulen kan derfor fortolkes således, at parterne loyalt skal forsøge at minimere omkostningerne 

ved det opståede hardship og sikre den fortsatte opfyldelse af kontrakten, og herved leveringen af 

fyldestgørende dokumentation. Det skal dog haves in mente, at hvis parterne, ved genforhandling, ikke kan 

komme til enighed, fortsætter kontrakten uændret eller indbringes for domstolen eller voldgift. 

 
330 Det skal dog nævnes, at parterne ikke kan ændre i kontraktens grundlæggende elementer, da dette vil resultere i 
fornyet udbudspligt, jf. UBL § 178. 
331 Østergaard, K. (2016), s. 441. 
332 Østergaard, K. (2016), s. 443. 
333 Williamson, O. E. (1981), s. 555. 
334 Østergaard, K. (2016), s. 445. 
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Beslutningen, om hvorvidt en given konflikt skal løses ved domstolen eller voldgift, kommer an på flere 

overvejelser. Det kan antages, at parterne, for så vidt muligt gerne vil have konflikten løst ved en domstol, 

for derved at skabe præcedens på problemstillingen, og fremadrettet kende til gældende ret. 

Modsætningsvist kan der argumenteres for, at voldgift er fordelagtigt, da parterne kan udvælge eksperter 

indenfor IT-udvikling som voldgiftsdommere og derved komme frem til det rette resultat, set fra IT-teknisk 

perspektiv.335  

 

5.5.6.3 Gevinstklausuler 
Anvendelse af gevinstklausuler er ligeledes relevant at diskutere i forhold til samarbejdet. I denne 

sammenhæng er det nødvendigt at overveje forskellen mellem irregulære og regulære gevinstklausuler. 

Irregulære gevinster, i form af royalties i f.eks. franchise, forlagsvirksomhed eller filmkontrakter kan ikke 

antages at være gevinstklausuler i et strategisk kontraheringsperspektiv.336 Grunden hertil er, at parterne på 

forhånd er bevidste om muligheden for fremtidige gevinster i form af en succesfuld bogudgivelse, 

filmudgivelse, sangudgivelse mv. Regulære gevinstklausuler, i et strategisk kontraheringsperspektiv, følger 

samme princip som hardship, ved at parterne, grundet begrænset rationalitet337 ved kontraktindgåelse, ikke 

er opmærksomme på, eller i stand til at forudse fremtidige økonomiske gevinster ved samarbejdet og som 

følge af bl.a. imperfekt338 samt til dels asymmetrisk information.339 Gevinstklausulen skal være udformet som 

en bestemmelse, hvor myndigheden og leverandøren er forpligtet til at meddele hinanden, såfremt der i 

kontraktens levetid opstår mulighed for at udnytte forretningsmæssige forhold, der ikke var kendelige ved 

kontraktindgåelsen og derved opnå nye muligheder for yderligere relationsrente. Forventningen er derfor, 

at parterne loyalt deler strategisk information, hvilket bliver konkretiseret som en gensidig forpligtelse til at 

meddele hinanden og være i dialog om informationen.340 Parterne skal endvidere ved implementeringen af 

klausulen overveje at indsætte en fordelingsnøgle, for den økonomiske merværdi, i gevinstklausulen.341  

Dette kan blandt andet være, at leverandøren og myndigheden deler den økonomiske gevinst ligeligt, eller 

 
335 Dette ses ved, at K03 har voldgift som konfliktløsningsorgan. Der vil således være en formodning mod, at 
domstolene har de fornødne IT-tekniske kompetencer til at udlede tilfredsstillende kendelser for parterne, grundet IT-
projektets tekniske natur.  
336 Petersen, B. & Østergaard, K. (2020), s. 123. 
337 Denne begrænset rationalitet og uvidenhed om fremtidige gevinster kan bl.a. ses i U.2003.23 H, som involverede 
en oversættelsesaftale mellem en oversætter og forlag, vedrørende oversætning af Tintin tegneserier fra fransk til 
dansk. I denne sammenhæng fik oversætteren en fastsat betaling pr. side der blev oversat. Tintin blev en stor succes i 
Danmark, og oversætteren fremsatte efterfølgende krav om yderligere 500.000 kr., med henvisning til AFTL § 36. 
fremsatte krav blev afvist af Højesteret.  
338 Østergaard, K. (2016), s. 447. 
339 Petersen, B. & Østergaard, K. (2020), s. 123. 
340 Tvarnø, C. D. & Østergaard, K. (2018), s. 14. 
341 Tvarnø, C. D. & Østergaard, K. (2018), s. 15.  
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f.eks. at leverandøren modtager en større del, hvis det er denne som gennem nye processer har skabt 

gevinsten. 

 

Gevinsten, som parterne skal meddele om, kan f.eks. være nye processer ved udfærdigelsen af 

dokumentationen, således, at omkostningerne, ved udfærdigelsen, er blevet markant lavere, eller at der er 

trænet nye nøglemedarbejdere, som nedbringer omkostningerne ved udfærdigelsen. Dette betyder således, 

at en gevinstklausul, mellem myndigheden og leverandøren, forpligter parterne til at genforhandle eller 

supplere kontrakten ex post, når en økonomisk mulighed, som ikke var en del af den oprindelige kontrakt, 

bliver kendt og således resulterer i en øget relationsrente. Gevinstklausulen er derfor en form for erkendelse 

blandt parterne, at de er begrænset rationelle og derved bruger denne abstrakte bestemmelse til at forpligte 

hinanden til at kommunikere og dermed realisere værdiskabelse ex post, som ikke var kendt ex ante.342  

Ved kombinationen af disse klausuler, medvirker parterne til at skabe en incitamentsstruktur, hvor 

kontrakten kan anvendes som et styringsinstrument til at optimere og skabe yderligere relationsrente. Dette 

betyder endvidere, at parterne loyalt deler risici og gevinster hvilket i transaktionsøjemed er fordelagtigt, 

således at parterne minimerer omkostninger ex ante ved kontraktkoncipering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
342 Petersen, B. & Østergaard, K. (2020), s. 123. 
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6 Kapitel 6 – Konklusion og perspektivering  
6.1 Konklusion 
På trods af, at K03, som standardkontrakt, er konciperet, med henblik på, at facilitere langvarige IT-projekter, 

formår den ikke at favne alle problemstillinger. Udviklingen af IT-systemer gennemgår en markant forøgelse 

i kompleksitet, men på trods af denne stigning, udgør dokumentationsproblemstillingen i IT-

udviklingsprojekter et begrænset element i den videnskabelige litteratur. Denne begrænsning kommer 

endvidere til udtryk i form af mangel på retspraksis på afhandlingens genstandsfelt og K03’s manglende 

stillingtagen til essentielle spørgsmål vedrørende dokumentationen, der kan have betydning for 

myndigheden ved et efterfølgende leverandørskifte. Agiliteten, der ellers er kendetegnet for K03, 

demonstreres ikke udfærdigelsen af dokumentation og behovet for dynamiske bestemmelser, der kan sikre 

et stabilt samarbejde, på trods af skiftende omstændigheder, foreligger derfor til stadighed. 

 

Analysen fremstiller et klart behov for en inkorporering af dokumentationen som et absolut krav samt en 

implementering af dynamiske bodsbestemmelser, for herved at sikre, at myndighedens værdisætning af 

dokumentationen bliver signaleret til leverandøren. I analysen af adverse selection problemstillingen, 

fremstiller afhandlingen tre mulige incitamentsstrukturer, som adskiller gode og dårlige leverandører fra 

hinanden og samtidig sikrer at leverandøren udfærdiger dokumentationen i overensstemmelse med det i 

kontrakten fastsatte. Ydermere, viser afhandlingen, at myndigheden på baggrund af leverandørens historiske 

leverancer, sammenholdt med dennes diskonteringsfaktor, kan opstille en incitamentsstruktur, som 

pålægger leverandøren lavest mulige risici, og samtidig afholder leverandører af lav kvalitet fra at påtage sig 

opgaven. I tilfælde af, at det ikke er muligt at bestemme leverandørens diskonteringsfaktor, samt 

sandsynligheden for mangelfulde leverancer fra leverandører af høj kvalitet, fremfører analysen, at den 

optimale incitamentsstruktur skal være en todelt struktur. Den todelte struktur sikrer, at leverandøren i den 

første halvdel af kontraktens levetid belønnes pr. tilfredsstillende delleverance, og i den sidste halvdel kun 

belønnes, på baggrund af en sammenhængende række godkendte delleverancer. 

 

For at imødegå, at leverandøren påtager sig øget risiko, som følge af, at dokumentationen er et absolut krav, 

fremstiller afhandlingen en dynamisk bodsbestemmelse, som vist i Figur 2. I denne dynamiske 

bodsbestemmelse bliver leverandøren enten belønnet med en større betaling eller straffet med en større 

bod på baggrund af kvaliteten af den leverede dokumentation. Dette gøres for at opretholde incitamentet 

for leverandøren og gennem kontrakten signalere, den ønskede leverandørtype. Som følge af, at 

dokumentationen nu er underlagt de absolutte krav, kan manglende opfyldelse resultere i en nægtelse af 

godkendelse i overtagelsesprøven. 
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Gennem fortolkning, af bestemmelserne i K03, er dokumentationen i minimal grad inddraget i kontraktens 

teststruktur. Det kan således konkluderes, at K03’s nuværende bestemmelser om test af dokumentationen, 

ikke er optimale set ud fra afhandlingens genstandsfelt. I forlængelse heraf, betyder den manglende 

inddragelse af dokumentationen i testbestemmelserne, at der kan opstå moral hazard. Dette grunder især i, 

at bestemmelserne, i K03, ikke formår at opstille en nødvendig overvågningsmekanisme, som proaktivt 

undersøger kvaliteten af dokumentationen, og herved minimerer muligheden for leverandørens 

opportunistiske adfærd. Afhandlingen viser, at implementeringen af en dynamisk overvågningsmekanisme, 

der tester kvaliteten af dokumentationen og reguleres på baggrund af leverandørens adfærd, er en optimal 

kontrolmekanisme i K03, da der hermed sikres et optimalt incitament hos leverandøren til at levere 

fyldestgørende dokumentation.  

 

Som konsekvens, af behovet for en overvågningsmekanisme af dokumentationens kvalitet, kommer 

afhandlingen med et nyt løsningsforslag og udfyldningsbidrag til kontraktens testbestemmelser. Test af 

dokumentationen er et overset element i kontrakten, hvorfor ISO:27001’s testbestemmelser overføres på 

nærværende genstandsfelt. Dette konkluderes optimalt, eftersom standarden er et internationalt anerkendt 

redskab, som både myndigheden og leverandøren i forvejen anvender på sikkerhed og interne kontroller. 

Implementeringen, af ISO:27001’s testbestemmelser i K03, medfører derfor lave transaktionsomkostninger. 

Endvidere, skal myndigheden overveje, hvordan testen udføres med lavest mulige omkostninger. I denne 

sammenhæng er diskussionen, hvem der skal teste dokumentationen. Afhandlingens forslag til en optimal 

løsning er, at myndigheden skal indskrive i kontrakten, at en efterfølgende leverandør skal foretage en 

dybdegående test af dokumentationen, hvorimod myndigheden kun foretager stikprøver. Trepartsforholdet, 

ved leverandørskifte, kan skabe en mulighed for, at minimere myndighedens testomkostninger, idet den nye 

leverandør, er professionel indenfor IT-udvikling og gennemgår dokumentationen som følge af 

leverandørskiftet og derfor har lavere omkostninger ved at opdage eventuelle mangler. Der sker herved en 

minimering af transaktionsomkostningerne for parterne, og samtidig opretholdes 

incitamentsforeneligheden mellem den nuværende leverandør og myndighed, da potentiel opportunistiske 

adfærd fra leverandøren, opdages af den efterfølgende leverandør. Afhandlingens analyse viser endvidere, 

at myndigheden, ved en hyppig og dybdegående test, kan risikere at fortabe sine mangelsindsigelser som 

følge af en gennemgribende undersøgelse af dokumentationen. Denne diskussion er et emne, som ikke er 

blevet berørt før, hvorfor der er usikkerhed om rækkevidden af myndighedens undersøgelsespligt. Det kan 

dog antages at have betydning, at myndigheden øger frekvensen og kompleksiteten af testen, for derved at 

bevæge sig væk fra stikprøvekontrol, til decideret test af den samlede dokumentation. Denne problemstilling 



Side 101 af 108 
 

imødegås ligeledes ved, at den efterfølgende leverandør foretager den dybdegående test af 

dokumentationen.  

 

Yderligere kan der konkluderes, at den nuværende samarbejdsstruktur i K03 ikke er optimal. For at opnå 

relationsrente for leverandøren og velfærdsmaksimering for myndigheden, er parterne nødt til at indgå i et 

strategisk samarbejde. Ved at indgå i et sådant samarbejde, kan parterne gennem relationsspecifikke 

investeringer, vidensdeling, komplementære ressourcer og effektive styreformer, skabe en øget 

værdigenerering, der ikke kan opnås på baggrund af K03’s nuværende samarbejdsstruktur. Afhandlingen 

implementerer disse kriterier i K03 med inspiration fra kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde, 

således, at parterne kan realisere relationsrenten. Der kan derfor konkluderes, at parterne, gennem en 

implementering af kriterierne, optimerer den nuværende samarbejdsmodel i K03. Dette gøres bl.a. ved at 

implementere uformelle styreformer i samarbejdet, der bygger på en gensidig tillid. Ligeledes skal parterne 

sørge for at facilitere en bredtfavnende vidensdeling, og herved en gensidig kommunikationspligt, da der 

herved sker en maksimering af den fælles tilgængelige viden, som betyder, at asymmetrisk og imperfekt 

information minimeres i samarbejdet. 

 

Slutteligt viser afhandlingens analyse, at der, grundet parternes begrænset rationalitet, foreligger et behov, 

i K03, for at indskrive hardship- og gevinstklausuler, for således at håndtere fremtidige omstændigheder, som 

parterne ved kontraktindgåelsen ikke kan forudse. Det bliver endvidere i afhandlingen fremstillet, at 

parterne, på baggrund af den viden der oparbejdes i det inter partes forhold, er sårbare overfor endogene 

forhold, såsom en nøglemedarbejders opsigelse. Et sådant forhold kan ikke forudsiges af parterne ved 

kontraktindgåelse, hvorfor en hardshipklausul skal indskrives i K03. Afhandlingen viser yderligere, at der skal 

indskrives en gevinstklausul for at sikre, at uforudsete økonomiske gevinster realiseres af begge parter. 

Herved deler parterne risici og gevinster, der kan opstå under udfærdigelsen af dokumentationen, hvilket 

skaber det nødvendige incitament til, at det gode samarbejde opretholdes og skaber værdi for parterne. 

 

6.2 Perspektivering  
Afhandlingen bidrager til den videnskabelige litteratur hvad angår incitamentsforenelighed på udfærdigelsen 

af dokumentation i offentlige IT-kontrakter. I denne sammenhæng viser analysen, at der er behov for at 

diskutere, hvorvidt myndigheden kan minimere skifteomkostningerne og på denne baggrund 

velfærdsmaksimere.  
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Genstandsfeltet, hvad angår incitamentsforenelighed i IT-kontrakter, kan endvidere overføres på andre 

emner, som til stadighed ikke er belyst. Der er fortsat problemer med IT-udviklingsprojekter, som f.eks. 

Sundhedsplatformen. I denne sammenhæng er problemstillingen, at sundhedspersonalet bruger mere tid på 

et kompliceret og ikke-brugervenligt system, end de bruger på at udøve sundhedspleje. Dette må ud fra et 

velfærdsmaksimeringsperspektiv betyde, at der bruges unødvendige ressourcer på at navigerer i et IT-

system, ressourcer som bør anvendes til reelle opgaver i samfundet.  Det kan i denne sammenhæng være 

relevant at undersøge, hvorvidt der kan implementeres strukturer i IT-kontrakten, der bevirker, at 

leverandøren og myndigheden udfærdiger et system, hvor prioriteten er brugervenlighed. Det synes at være 

tilfældet, at IT-systemers tekniske kvalitet og funktion er tillagt større vægt end hvorvidt brugerne anvender 

systemerne effektivt. Det er umiddelbart et relevant genstandsfelt at undersøge, hvorvidt parterne kan 

koncipere en kontrakt, hvor IT-systemets funktionalitet, tekniske kodning og brugervenlighed er i fokus, 

således, at der skabes incitamentsforenelighed, mellem parterne, til at udvikle et system, som giver brugerne 

den mest efficiente arbejdsgang. Dette skal forstås således, at myndigheden efterfølgende skal bruge færrest 

mulige omkostninger på at optimere brugervenligheden og herved velfærdsmaksimerer.   

 

Ud over dette, er et interessant analyseelement, hvordan statens målsætning, om at reducere CO2-

udledningen med 70%, inden 2030, kan implementeres i offentlige IT-kontrakter. Nærværende afhandling 

har incitamentsforenelighed ved udfærdigelsen af dokumentationen som genstandsfelt, hvorimod det er 

yderst relevant at undersøge, hvorvidt det er muligt at gennemføre lignende incitamentsstukturer med en 

grøn indfaldsvinkel. Der kan f.eks. undersøges, hvordan myndigheden kan indsætte bestemmelser, 

belønninger og samarbejdsstrukturer, som fremmer leverandørens valg af grønne løsninger ved udviklingen 

af IT-infrastruktur. Ud fra en transaktionsomkostningsbetragtning og principal-agent teori, er der mulighed 

for en videre analyse af den nødvendige incitamentsstruktur til at opfylde myndighedens grønne målsætning. 

Ud fra de obligationsretlige og strategiske kontraheringsprincipper, synes det også at være muligt at 

fremsætte loyale samarbejdsprincipper, som kan anvendes i den videre analyse af kontraktkoncipering.  
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