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Styresak 034-2018   Informasjon om ny avtale mellom Helse Nord og 
Microsoft 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret tar informasjon om ny avtale med Microsoft til orientering. 

Formål/sammendrag 

Vi sier til orienteringssak «26-2018 Orientering om pågående Microsoft-forhandlinger» til 
styret med bakgrunn for saken og orientering om de ulike avtalealternativene, samt 
kostnadsoversikten. 

Det ble besluttet i direktørmøtet 9. mai 2018 å anbefale Helse Nord RHF å inngå ny avtale med 
Microsoft i henhold til tilbud 3 hvor dagens avtale prisjusteres og antall lisenser korrigeres. 
Produkter og lisenser fortsetter som dagens avtale, men direktørene ønsket at Helse Nord i 
løpet av de kommende tre årene bør gjennomføre tiltak for å ta i bruk skytjenester innen 
kontorstøtteområdet. 

Innhold i den nye avtalen 

Den nye treårs avtalen med Microsoft er lik den avtalen vi har hatt de siste tre år. Den omfatter 
Microsoft Office (inkl. Skype) på alle maskiner innenfor domenet, Windows enterprise på alle 
maskiner (forutsetning for enkel overgang til Windows 10) og alle typer tilgangslisenser. 
Maskiner utenfor domenet (bærbare innkjøpt innen Helse Nord) kan man kjøpe ekstra lisens 
til eller lisensiere gjennom abonnement på Office 365. Hvis ønskelig kan man når som helst 
konvertere lokale lisenser til skylisenser og ta i bruk alle tjenestene i Microsoft sin sky. Det vil 
koste kr. 910 per år/per bruker for å ta i bruk Office 365. 

Kostnadsoversikt Microsoft 

Avtalene med Microsoft består av tre komponenter: 

1. Leieavtale for sluttbrukerlisenser (EAS), årlig kostnad på kr. 34,6 mill inkl. mva. Økt 
eller redusert antall brukere eller maskiner gjenspeiler seg i årlig kostnad som går opp 
eller ned. 
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2. Eieavtale for infrastrukturlisenser med vedlikehold (EA), årlig kostnad på kr. 9,4 mill 
inkl. mva.  

3. Årlig oppkjøp av infrastrukturlisenser inkluderer lisens og vedlikehold i de resterende 
årene av avtalen. For siste år av dagens avtale (H2017/V2018) kom oppkjøp på kr. 8,5 
mill inkl. mva. (6,8 eks. mva.). Summen inkluderer i stor grad korrigering av 
«aktiv/passiv»-oppsett for radiologi og andre tjenester mellom datasenter 1 og 2, samt 
lisensiering av nye tjenester. Produksjonsmiljøet til EKM vil kunne generere en stor 
lisenskostnad på denne avtalen hvis tjenesten ikke kan legges til «sentralt kjøremiljø» 
(den nye interne skyen) fordi man da må lisensiere egne fysiske servere med både 
operativsystem og databaselisener. Størrelsen på denne kostnaden bestemmes av 
kravene fra EKM-tjenesten. 

 

Tabellen viser kostnadene per år de neste tre årene: 

Avtale Inkl. mva. Totalsum tre år 

Sluttbrukerlisenser (EAS) 34 611 288 103 833 864 

Infrastrukturlisenser (EA) 9 430 860 28 292 580 

Sum 44 042 148 132 126 444 

 

Eksklusiv mva. utgjør dette henholdsvis 35,234 millioner årlig og 105,7 millioner totalt over 
tre år.  

Økte kostnader i 2018 som følge av økte infrastrukturkostnader på gammel avtale (jf. punkt 3 
over) og høyere kostnaden ved ny avtale (punkt 1 og 2) dekkes til dels gjennom bruk av 
reserveavsetninger og dels ved forventet mindreforbruk på andre budsjettposter. Det vil si at 
de økte kostnadene mest sannsynlig vil kunne dekkes innenfor rammene av avtalt IKT- 
budsjett med HF-ene for 2018.   

For 2019 innarbeides kostnader ved ny Microsoft-avtale i IKT-budsjettet.  

Administrerende direktørs vurdering 

Forhandlingene har vært gjennomført med fullmakt fra Helse Nord RHF og i samarbeid med 
representanter for de øvrige helseforetakene. Atea AS som er vår avtalepartner mot Microsoft 
har bistått i forhandlingene og kvalitetssikret alle avtaleoppsett og -dokumenter. 

Det har vært gjennomført tre forhandlingsmøter hvor man har diskutert de tre tilbudene som 
kom fra Microsoft, i tillegg til en rekke telefon og Skype-samtaler. Videre har det vært 
gjennomført både statusmøter og to heldags workshoper med forhandlingsutvalget fra de 
øvrige helseforetakene, samt et eget møte mellom administrerende direktør i Helse Nord IKT 
HF og direktøren for Microsoft Norge. 

Administrerende direktør vurderer at det har vært gjort et grundig arbeid fra alle parter i 
forhandlingene og at resultatet ble så godt som det kunne bli. Helse Nord har nå en fleksibel 
avtale med Microsoft hvor vi kan ta i bruk Microsoft sin teknologi på best mulig måte når vi ar 
klare for det. 

 

Tromsø, 23. mai 2018 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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