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Styresak 026-2018   Orientering om pågående Microsoft-forhandlinger 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret tar informasjon om status i pågående forhandlinger med Microsoft til 
orientering. 

2. Det gjennomføres et ekstraordinært styremøte 10. april for å beslutte ny 
Microsoftavtale 

Formål/sammendrag 

Helse Nord sin avtale med Microsoft går ut 31. mai 2018 og det er iverksatt forhandlinger med 
Microsoft for å komme i havn med ny avtale. Det er gjennomført en rekke møter mellom Helse 
Nord IKT og de øvrige helseforetakene for å komme frem til aktuelle målbilder for fremtidig 
lisensbehov for sluttbrukerlisenser. Målbildene ble oversendt til Microsoft som har kommet 
med et tilbud basert på disse. Målbildene var slik: 

1. Videreføre dagens avtale 

2. Videreføre dagens avtale med tillegg for intranett og sosiale medier som skylisens til 
alle 

3. Alle hovedprodukter (Office 365, Windows enterprise og Sikkerhetspakke) og skylisens 
til alle 

4. Utkjøp av dagens lisenser 

Det største identifiserte behovet for endring av dagens lisensbeholdning er at 
kommunikasjonsavdelingene ønsker å kunne etablere nytt intranett og bruk av sosiale medier 
på Sharepoint-plattformen fra Microsoft i skyen. Det vil gi samme plattform som Helse-Norge 
er på, og muligheter for modernisering av intranett. Samtidig vil en slik satsning gi mulighet for 
felles prosjektverktøy, dokumentdeling og en rekke andre skybaserte tjenester fra Microsoft. 

I tillegg til sluttbrukerlisensene kommer infrastrukturlisenser hvor det er liten grad av 
forhandling og rabattordninger, man betaler for det man har i bruk. 

Om skytjenester 

Microsoft tilbyr skytjenester for både sluttbrukere, enheter (PC, nettbrett, telefon), 
sikkerhetsløsninger og infrastruktur. For sluttbrukere er Sharepointplattformen det mest 
aktuelle hvor dokumentdeling, prosjektverktøy, sosiale medier intranett osv. er sentrale 
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funksjoner. For sluttbrukerne betyr dette bedre samhandlingsløsninger og integrasjoner 
mellom skyen og lokale tjenester. For drift av enheter har Microsoft laget en rekke løsninger 
for administrasjon og kontroll på enheter, noe som i stor grad knytter seg til sikkerhet, tilgang, 
brukervennlighet osv. De er også langt fremme med sikkerhetsløsninger for både brukere, 
maskiner og data. De ulike sikkerhetsløsningene henger sammen med infrastrukturen vi har 
bygget opp lokalt. På denne måten har Microsoft bygget tjenester som gjør at de lokale 
tjenestene og skytjenestene blir avhengige av hverandre. Dette gir gode og helhetlige tjenester 
til brukere, høy grad av sikkerhet og kontroll og gode utviklingsmuligheter. Men det har en 
relativt høy kostnad lisensmessig og knytter kunden sterkere til Microsoft. Videre er det også 
mer krevende å ta i bruk tjenestene knyttet til skyen enn Microsoft selv hevder. 

Anskaffelsesrettslig vurdering 

Helse Nord IKT har engasjert advokatfirmaet Kluge for å vurdere om vi kan kjøpe skylisenser 
fra Microsoft uten å konkurranseutsette dette. Vurderingen ventes å være ferdigstilt før påske. 

Presentasjon av Tilbud 1 med kostnader 

Microsoft har ikke svart direkte på alle målbildene, slik at disse må ses på som 
grunnlagsinformasjon som de har brukt for å komme frem til tilbudet. Nedenfor presenteres 
innholdet i de fire alternativene de har presentert, og en kostnadsoversikt per år og samlet 
over tre år. Alle kostnader presenteres inklusive merverdiavgift. 

Alternativ 1 Videreføre dagens avtale 

Dette alternativet gir som tittelen sier akkurat de samme funksjonalitetene som vi har i dag, 
altså full dekning med Office på alle maskiner inkl. Skype for business grunnfunksjonalitet. 
Ingen lisenser for nytt intranett og ingen tilrettelegging for styring av mobile enheter. Avtalen 
tillater kjøp av skylisenser for de som har behov for det og regionen kan gå over til skylisenser 
hvis det er ønskelig. Kostnaden øker fra ca. 22 mill (pris per i dag) til ca. 37 mill per år. 

Alternativ 2 Skylisens til admin-brukere og fortsette som i dag for klinisk personell 

Her tas det høyde for at ca. 6000 ansatte i administrative stillinger og stillinger med 
kombinasjon av klinisk og administrative oppgaver (altså ansatte med dedikert PC) lisensieres 
med skylisenser (Office 365E3). Disse brukerne får da Office 365 som kan brukes i skyen og 
lokalt. Ansatte uten egen dedikert maskin (ca. 10 000) lisensieres som i dag med lokalt 
installerte tjenester og programvare, men med mulighet for å konverteres til sky. Dette er etter 
vår oppfatning et slags mellomalternativ som egentlig ikke gir vesentlig mer enn det vi har i 
dag. Årlig kostnad vil være ca. 39,3 mill. 

Alternativ 3 Skylisenser til alle ansatte 

Alternativet gir samme lisens til administrativt ansatte og andre med egen maskin som 
alternativ 2 (skylisens Office 365E3). Øvrige ansatte uten egen PC får skylisens uten lokale 
rettigheter (Office 365E1) og i tillegg samme lokale lisenser som i dag. Det betyr at de kan 
bruke skytjenester fritt (f.eks. intranett, sosiale medier osv.), og i tillegg bruke Office lokalt som 
i dag. I tillegg er det tatt ut en liten gruppe ansatte (900 personer) som gis en såkalt kiosklisens 
i skyen (Office 365F1) som gir begrensede lokale og skybaserte rettigheter. Gruppen omfatter 
f.eks. rengjørings- og kjøkkenpersonale, assistenter osv. som ikke har egen maskin og ellers 
ikke bruker IKT-løsninger i større grad.  

Alternativ 3 er veien å gå hvis vi ønsker å ta i bruk Microsoft sine skytjenester i løpet av de 
neste tre årene. Dette fordi det legger til rette for skyrettigheter for alle ansatte f.eks. for bruk 
av Sharepoint for intranett, prosjektverktøy, sosiale medier, dokumentdeling osv. Samtidig gis 
det rett til å bruke de tyngste løsningene for administrasjon av enheter, brukere, infrastruktur, 
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utviklingsmiljøer osv. i skyen. Men det er også det dyreste alternativet med en foreløpig årlig 
kostnad på 44,2 mill. 

Alternativ 4 Utkjøp av dagens lisenser 

Dette alternativet medfører at vi blir mindre bundet til Microsoft enn hva som er tilfellet i de 
andre alternativene. Alternativet er det minst interessante for Microsoft fordi det i mindre grad 
knytter oss til dem og ikke angir at vi er villige til å inngå et «commitment» med dem. Derfor 
finnes det ikke forhandlingsmonn eller rabattvilje for utkjøp. Utkjøp betyr at vi kjøper alle eller 
noen av de lisensene vi har leid de tre siste årene og kan bruke dem så lenge vi ønsker.  

Det er flere utfordringer med utkjøp. En utfordring er at vi ikke kan kjøpe ut Windows-
enterprise på PC’ene i regionen uten vedlikehold. Vi er avhengige av dette for å kunne bruke 
krypteringsløsninger for applikasjoner, fjerntilgang og harddisk på PC’ene. Kostnad på slikt 
vedlikehold kommer i tillegg til kostnad angitt nedenfor, men størrelsen har vi ikke fått svar på 
enda. Lisensene for Office og tilgang (CAL) kjøpes ut uten vedlikehold slik at vi må bruke de 
lisensene vi har inntil vi på ett eller annet tidspunkt om 4-6 år finner det nødvendig å kjøpe nye 
lisenser. Det betyr likevel ikke at vi ikke kan kjøpe hva vi vil fra Microsoft på en annen avtale, 
det blir bare litt dyrere per lisens og rettighetene knyttet til lisensene blir reduserte fordi vi 
ikke har vedlikehold. De viktigste rettighetene vi mister ved utkjøp er disse: 

- «Roaming use rights» for Office-pakken. Det betyr at vi må ha en lisens per maskin 
lokalt i sykehusene og i tillegg må alle som skal ha tilgang til Citrix-portalen som 
hjemmekontorløsning ha en ekstra lisens. Det samme gjelder for Office på telefon og 
nettbrett. Lisensen koster ca. kr. 1500 per bruker som en engangssum. Benyttes 
tjenesten «Mobilt kontor» er det ikke behov for ekstra lisens fordi man da alltid har 
maskinen med seg.  

- Oppdatering til neste versjon. Med dagens avtale kan vi bruke hvilken versjon av Office 
vi vil og fritt oppgradere til neste versjon. Med utkjøp forsvinner denne rettigheten, 
men vi får fortsatt rett til å installere sikkerhetsoppdateringer og andre oppdateringer 
for den aktuelle versjonen vi kjøper. Per i dag vil det være Office 2016. 

- Rettigheter på opplæring, kurs, support osv. forsvinner. Vi har de siste tre årene 
benyttet en god del rettgiheter knyttet til kursing av ansatte, support til pakking av 
programvare osv., men vi oppfatter ikke tap av denne rettigheten som kritisk for IKT-
driften. 

- Øvrige støttetjenester og fleksibilitet for flytting av lisenser osv. mistes, men heller ikke 
her er det kritiske tjenester som forsvinner. 

Utkjøp vil heller ikke åpne for intranett, prosjektverktøy, samhandling og sosiale medier i 
skyen. 

Kostnad for utkjøp vil være ca. 57,1 mill. som en engangssum. 
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Kostnadsoversikt 

Nedenfor presenteres kostnaden for alternativene i Tilbud 1 fra Microsoft 

Kostnadsoversikt for Tilbud 1 fra Microsoft 2018 - Sluttbrukerlisenser 

  År 1 År 2 År 3 Sum   

Kostnad for dagens avtale 22,1 22,1 22,1 66,3   

Alt 1 Videreføre dagens avtale 37,8 37,8 37,8 113,4   

Alt 2 Skylisens til admin-brukere og fortsette som i dag for klinisk 
personell 39,3 39,3 39,3 117,9   

Alt 3 Skylisenser til alle ansatte 44,2 44,2 44,2 132,6   

Alt 4 Utkjøp av dagens lisenser* 57,1 0 0 57,1   
*Har i realiteten ikke en "0"-kostnad år 2 og 3 fordi man må kjøpe noe i tillegg, 
men beløpene er mye mindre og kan fordeles som en investering over fem år År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Årlig kostnad for utkjøp av lisenser avskrevet over fem år 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Kostnadsoversikt for Tilbud 1 fra Microsoft 2018 - Infrastruktur 

Infrastruktur (server, database, integrasjon, utvikling)** 8,5 8,5 8,5 25,5  
**Telling av infrastrukturen i nytt sentralt kjøremiljø kan endre kostnaden      

 

 

 

Tromsø, 12. mars 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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