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Nye lisenser med Oracle - saksframlegg 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til anbefalt alternativ, innføring av Oracle Cloud at Customer, 
med forbehold om at helseforetakene godkjenner endringen i infrastrukturen 

2. Styret i Helse Nord IKT HF ber administrerende direktør innhente godkjenning fra 
helseforetakene og oversende saken til Helse Nord RHF for videre behandling 

 

Bakgrunn 
I mai 2017 anbefalte styret i Helse Nord IKT HF å inngå fribruksavtale for Oracle. Økte kostnader 
som følge av fribruksavtale skulle fordeles etter gjeldende fordelingsnøkkel. Helse Nord IKT (HN 
IKT) skulle videre gjøre avklaringer i forhold til om Oracle-lisensene kunne benyttes i vårt 
hyperkonvergert driftsmiljø i de nye datasentrene. 

I mars 2020 behandlet styret i Helse Nord IKT HF en orienteringssak rundt Oracle-
lisensieringen. Styret ba der om å få framlagt beslutningssak knyttet til anskaffelse/valg av 
lisensavtale om Oracle lisenser. På denne bakgrunn ble det fremlagt en  beslutningssak for styret 
rundt utsertifisering av daværende fribruksavtale for Oracle lisenser. Styret ba i samme sak 
administrerende direktør fremlegge en ny sak om fremtidig infrastrukturmodell for Oracle i 
Helse Nord til dette møtet. 
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Styret i Helse Nord IKT HF gjorde følgende vedtak 14. mai 2020 sak 032/2020: 

1. Styret gir sin tilslutning til anbefalt utsertifisering av gjeldende fribruksavtale og ber 
administrerende direktør oversende anbefalingen til Helse Nord RHF. 

2. Styret ber administrerende direktør framlegge styresak vedrørende nytt 
avtaleforslag for Exadata Cloud@Customer eller reinvestering i eksisterende 
plattform til behandling til styremøte 4. september 2020. 

3. Styret ber administrerende direktør så snart som mulig sikre en god dialog med 
helseforetakene, gjeldende ivaretagelse av deres rolle som dataansvarlig. 

 

Saksutredning 
Etter styrets beslutning den 4. mai 2020 har HN IKT utsertifisert alle nåværende Oracle-lisenser. 
Dette betyr at foretaket eier disse til evig tid, men må betale et årlig beløp for å få tilgang til 
nødvendige oppdateringer av programvaren. 

Helse Nord er avhengig av å ha en kontinuerlig supportert og lisensiert Oracle plattform for å 
sikre en stabil drift av databasemiljøet. Kritiske applikasjoner som DIPS krever gyldig Oracle 
lisensiering, følgelig er det ikke mulig å fravelge bruk av Oracle. 

Grunnet særegne lisensregler knyttet til bruk av Oracle driftes Oracle-miljøet på en dedikert 
maskinvareplattform. Maskinvaren på denne plattformen er i ferd med å nå slutten av sin 
forventede levetid og må fornyes eller endres. Det er gjort oppdaterte beregninger hva 
investering i plattformen vil koste. 

I styresak 020/2020 den 16. mars 2020 ble styret forelagt en sammenstilling av de ulike 
alternativer. Exadata Cloud@Customer fremsto her som økonomisk mest gunstig. Prosjektet «Ny 
infrastruktur Oracle» i HN IKT har gjennomført videre forhandlinger med Oracle, og en 
etterfølgende anbudskonkurranse mellom aktuelle forhandlere for en leveranse av Exadata 
Cloud@Customer. Vinneren av denne anbudskonkurransen er Crayon AS. Konkurransen og 
kontraktstildelingen er gjort med forbehold om at overordnet myndighet skal 
godkjenne/beslutte i henhold til fullmaktsregime.  

Etter anbudskonkurransen har den økonomiske analysen nå blitt oppdatert innenfor de to 
aktuelle alternativene: 

1b Utsertifisering og fornyelse av dagens infrastruktur 

5d b1 Exadata Cloud@Customer oppstart desember 2020 

 

Den oppdaterte analysen viser at Exadata Cloud@Customer fortsatt fremstår som det 
økonomisk mest gunstige alternativet.  

Prosjektet står i etterkant av beslutningsprosessen ovenfor en overgang til gjennomføringsfase 
hvor migrering fra eksisterende plattform til ny plattform vil være hovedfokus.  

Økonomisk analyse 
Prosjektet har gjennomført forhandlinger med Oracle for å få fastlagt nøyaktige 
kostnadsestimater og konkrete tilbud på den aktuelle Exadata Cloud@Customer-løsningen. I 
dialog med markedet ble det avdekket at Oracles partnere normalt får større rabatter for denne 
plattformen enn hva kunder kan forhandle frem direkte med Oracle. Av den grunn ble det 
besluttet at løsningen skulle settes ut på anbud mellom aktuelle forhandlere (resellere). Anbudet 
har låst tilbyderne til å inngi tilbud på en konkret maskinvareplattform, med begrenset 



handlingsrom til mersalg og endringer. Følgelig har konkurransen insentivert priskonkurranse 
mellom tilbyderne. Tabellen nedenfor viser kostnadene hos de ulike tilbyderne i NOK. 

 

Tilbyder Installasjon Grunndrift Forbruk Totalkostnad Rangering 
Crayon 1 108 228 34 470 321 30 643 665 66 222 214 1 
Atea 1 108 339 34 473 768 31 094 127 66 676 234 2 
Sysco 1 129 397 35 128 770 31 225 895 67 484 062 3 

Tabell 1: Tilbydere i anbudskonkurransen for Exadata Cloud@Customer 

 

Kostnadsberegninger 

Tabellen under viser estimat for de totale kostnadene for alternativ 1b utsertifisering, og beste 
tilbud i anbudskonkurransen. Det vil være andre kostnader knyttet til plattformen som 
migreringskostnader og driftskostnader. Disse kostnadene er ikke lik for begge alternativ, derfor 
er disse tatt med i de akkumulerte kostnadene over fire år for å få et best mulig 
sammenlikningsgrunnlag. Følgende kostnader er tatt inn: 

- Supportavtale med Oracle, inkludert utvidet support 
- Migreringskostnader 
- Lisenskostnader RedHat Linux 
- Investeringskostnad (alternativ 1b) 
- Driftskostnader eksisterende plattform 
- Avtaleforvaltning. 

 

For å ha kontroll på alle kostnader med en etterspørselsstyrt plattform (ikke fribruk) og 
redusere risiko knyttet til lisensforvaltning er det estimert et behov for å styrke kompetansen 
knyttet til avtaleforvaltning.  

Kostnadene er periodisert over 48 måneder for begge alternativer, med start i desember 2020.  

Det er i tillegg lagt inn et risikopåslag på 5 % for alternativ 5d og 2 % på 1b.  

 

Avtale Antall måneder Per måned* Per år* Totalt 4 år
5d) C@C - beste tilbud 48 1 806 21 675 86 700
1b) Utsertifisering 48 2 088 25 050 100 200
1a) Fornyet ULA - fribruksavt 48 2 715 32 575 130 300
* Gjennomsnittskostnad

Kostnadsberegninger – totale kostnader

 
 

De årlige besparelsene ved å velge Cloud@Customer fremfor alternativ 1b (tradisjonell 
maskinvare) utgjør om lag 3,4 MNOK per år og 13,5 MNOK over fire år. I forhold til fornyet ULA 
som styret forkastet i møte i 14. mai er besparelsen beregnet til 43,6 MNOK over 4 år. 

Alternativ 1b er her estimert lavere enn i styresak 032/2020 (mai-møtet). Dette skyldes lavere 
valutakurs enn forventet. 



Det vises til vedlegg for detaljerte beregninger.   

Budsjett 

Ved utsertifisering (1b) vil vedlikeholds- og supportkostnaden for perioden juni 2020- mai 2021 
være på 17,850 MNOK, inkludert utvidet support. HN IKT har de senere årene betalt 14,3 MNOK 
for support og vedlikehold. I budsjettet for 2020 og i planen for 2021 er denne økningen tatt 
høyde for.  

Særskilt om valuta og valutaeksponering 

Siden de opprinnelige analysene er gjort har den norske kronen svekket seg vesentlig mot 
dollar, og har vært inne i en periode preget av høy usikkerhet. Samtidig er det tegn til at 
markedet stabiliserer seg noe. Pristilbud som gis fra Oracle baserer seg på en arbitrær 
valutakurs som fastsettes av Oracle. Dagens valutakurs er satt etter svekkelsen av den norske 
kronen. Forelagte tilbud på Cloud@Customer er har en valutalåsning på elementer som omfatter 
infrastruktur og forbrukskostnader for avtalens første år. Etterfølgende år vil 
forbrukskostnaden være valutaeksponert mot den arbitrære valutakursen som settes av Oracle. 

Nærmere om betalingsmodell og regnskapsføring - Exadata Cloud@Customer 

Prismodellen i avtaleforslaget fra leverandør knyttet til Exadata Cloud@Customer er todelt:  

1. Betaling/pris for infrastruktur som står i Datasenter 1 og Datasenter 2, inkludert 
installasjon, dekker produksjonsmiljø og testmiljø. Avtaleperiode 48 måneder (4 år). 
Fast pris for hele perioden, fordelt på årlige beløp. Beløpet dekker både 
infrastrukturen i seg selv samt drift/vedlikehold/support av denne.  
HN IKT leier til fast pris og har eksklusiv bruksrett til infrastrukturen (maskinvaren) 
i avtaleperiperioden på 4 år. Leieperioden strekker seg over størstedelen av 
infrastrukturens økonomiske levetid (4-5 år), og avtalen skal da etter 
regnskapsreglene regnes som finansiell leie. Finansiell leie skal etter reglene 
balanseføres som investering og avskrives. Balanseførte utgifter gir ikke 
merverdiavgiftskompensasjon etter Helsedepartementets regler. I beregningene i 
denne saken er det lagt til grunn at det ikke gis mva-kompensasjon for denne 
priskomponenten. Dersom man på en pålitelig måte kan skille ut vedlikehold-
/driftsandelen fra resten av leiebeløpet, kan imidlertid disse utgiftene kostnadsføres 
slik at balanseført beløp reduseres (gir mva-kompensasjon). Administrasjonen vil 
vurdere nærmere i hvilken grad det er mulig å skille ut drifts- og vedlikehold fra 
resten av beløpet. Dette vil i så fall kunne gi inntil om lag 1,5 MNOK i reduserte 
kostnader totalt for perioden (større mva.-kompensasjon).   

 
2. Forbruksbasert betaling basert på antall prosessorkjerner i bruk til drift av 

databasene.   
Avtales for ett år av gangen med utgangspunkt i HN IKTs behov for datakraft. HN IKT 
betaler her en forbruksbasert pris for ett år av gangen for bruksretten til Oracle-
programvaren. Dette vurderes som operasjonell leie. Operasjonell leie for 
programvare kostnadsføres løpende og gir mva. kompensasjon etter 
Helsedepartementets regler.   

Vurderingene i dette avsnittet er gjort i samråd med HN RHF og revisor.  

Etter Konsernbestemmelsen i Helse Nord skal finansielle leieavtaler over 100 000 kr godkjennes 
av HN RHF. 

Oppsummering økonomisk analyse 



Styret anbefalte i mars å gå ut av fribruksavtalen med Oracle, noe som gir en betydelig 
økonomisk gevinst i forhold til gjenstående alternativer. Besparelsen, avhengig av hvilket 
alternativ som blir valgt, er i størrelsesorden 7,5-10,9 MNOK årlig. Alternativ 5d er rimeligere 
enn 1b og den økonomiske gevinsten ved å gå for en Exadata Cloud@Customer løsning er om lag 
3,3 MNOK årlig. Gevinsten forutsetter at veksten i bruken av databaselisenser og prisstigning 
ikke overstiger risikoavsetningen. 

Risiko 
Begge presenterte alternativer inneholder ulike elementer av risiko. Alternativet med fornyelse 
av dagens plattform vil innebære at HN IKT vil gå inn på en avtale med et gitt lisensieringsnivå 
som vil være tilstrekkelig for å dekke dagens behov for databasekraft. Økning utover dagens 
behov vil derfor medføre ekstra kostnader. Dette vil være en endring fra dagens driftsmodell 
med fribruksavtale hvor ekstra behov for Oracle databasekraft ikke har medført ekstra 
kostnader, og må hensyntas i fremtidige prosjekter og nye løsninger. Tilnærmingen til behovet 
for økt lisensieringsnivå i de ulike alternativene er ulik. Hvor alternativet med dagens plattform 
kun gir mulighet til å øke lisensnivået og påfølgende supportkostnad, uten mulighet til å ta 
kostnadene ned. En plattform med Exadata Cloud@Customer gir mulighet til en flytende styring 
av lisensieringsnivået gjennom avtaleperioden, både opp og ned.  

Det er risiko å flytte fra dagens infrastruktur, denne modellen for drift av databaser er kjent og 
stabil uten kjente utfordringer. En flytting til en ny type infrastruktur og drift vil nødvendigvis 
inneholde en viss grad av risiko. HN IKT har hatt kontakt med organisasjoner som i dag har 
Exadata Cloud@Customer og tilbakemeldingen er at løsningen har vært stabil stabil og godt 
fungerende.  

Prosjektet har kartlagt at det foreligger risiko knyttet til personvern ved tjenesteutsetting av 
driften av infrastrukturen. Prosjektet har hatt fokus på disse utfordringene, og dette risikoen 
reduseres blant annet ved at infrastrukturen står i HN IKTs lokaler, samt at alle databaser vil 
krypteres, og følgelig er leverandørens tilgang til våre data svært begrenset/ikke eksisterende. 
HN IKT har tilknyttet seg ekstern ekspertise og utarbeidet en ROS og Data Protection Impact 
Assessement (DPIA) for Exadata Cloud@Customer.  

Fra ROS analysen er det avdekket at det er en teoretisk mulighet for å få tilgang til deler av 
sensitiv informasjon. Det er mulig, for utro tjenere i Oracle, og dumpe minnet til kjørende 
virtuelle servere som da kan leses på hypervisor-siden som Oracle har tilgang til. Disse 
minnedumpene vil i et absolutt «worst case scenario» kunne inneholde fragmenter av sensitive 
data, men aldri komplett pasientinformasjon eller annen kundedata. Det er kartlagt tiltak som 
kan minimere denne risikoen. 

Det er gjennomført informasjonsrunder med regionens fagforum for informasjonssikkerhet 
(FRIS) samt bestillere og personvernombud ved alle foretak. Tilbakemeldinger fra FRIS er tatt 
inn i arbeidet med ROS og DPIA.  

Alle helseforetak i Helse Nord har fått orientering om et mulig bytte av infrastruktur for Oracle, 
og de er bedt om å skriftlig godkjenne dette innen utgangen av august, i tråd med 
oppdragsdokumentets punkt 4,5. Det pågår en kontinuerlig dialog om dette og det er en 
forutsetning for å kunne anbefale alternativ 5d at slik godkjenning foreligger. 

Det er en risiko for at Exadata Cloud@Customer vil medføre en ytterligere leverandørlåsning 
mot Oracle, også for den fysiske infrastrukturen. Samtidig er det vurdert slik at kritiske 
applikasjoner i HN IKT sin portefølje vil kreve Oracle databaser i uoverskuelig fremtid. Dette 
gjør at å kunne frigjøre seg fra en leverandørlåsning mot Oracle ikke er vurdert som et 
sannsynlig scenario, og prosjektet har arbeidet som mål om å finne den mest hensiktsmessige 
løsningen gitt forutsetningen om at leverandørlåsning eksisterer og vil fortsette å eksistere. 



Beregningsgrunnlag Exadata Cloud@Customer 

For å fastsetteriktig pris på plattformen Exadata Cloud@Customer er det gjort vuderinger 
knyttet til dimensjonering. Plattformen leveres i fire ulike standardkonfigurasjoner. Disse 
betegnes med «Base System», «Quarter rack», «Half rack» og «Full rack». Kunder velger den 
typen rack som best er tilpasset til kundens behov. For Helse Nord er det spesielt lagring, 
grunnet størrelsen på Dipsdatabasene, som vil diktere spesifikasjon.  

For å estimere behov så har prosjektet kartlagt eksisterende forbruk av lagring og CPU, og også 
gjennomført en kartlegging av fremtidige behov. Denne kartleggingen ligger til grunn for 
beregning av hvilken konfigurasjon som vil være riktig for Helse Nord.  

 

Lagring: 

Lagringsbehov er den viktigste faktoren for å velge riktig konfigurasjon. Dette skyldes at Dips, 
med test- og QA-system, forbruker svært mye lagring og Dips står for det aller meste av 
lagringsforbruk i Helse Nords Oraclemiljø. Testsystem utgjør i dag rundt 100TB, med QA så er 
behovet i underkant av 150TB. Produksjonsmiljøet til Dips består av en produksjonsdatabase, 
en passiv standbydatabase og en lesekopi. Dette utgjør rundt 120 TB. De øvrige systemene som 
benytter Oracle er små i sammenlikning. 

I tilbudet til Helse Nord ligger det tre halve rack, hvert rack har ca 240TB tilgjengelig for 
databaser («Max DB Size»). Disse er tenkt benyttet slik: 

 

Rack Beregnet diskbruk 2021 Beregnet diskbruk 2024 

Produksjon 100 TB 150 TB 

QA og standby 100 TB 150 TB 

Testmiljø 120 TB 200 TB 

 

Beregnet diskbruk ved avtalens slutt er beregnet ved å ta utgangspunkt i at årlig vekst i 
Dipsdatabasen er på ca. 10%. Det innebærer at dagens Dipsdatabase vil forbruke i underkant av 
60TB ved avtaleperiodens utløp. Det legges til grunn at test- og QA system for Dips også vil ha 
tilsvarende vekst på 10%. 

 

Prosesseringskraft (CPU): 

Hvert rack har mulighet til inntil 200 oCPU (Oracle CPU), beregninger for totalt forbruk i 
regionen er under 80 oCPU når alle system er migrert over til ny plattform. Det er derfor ikke 
noe som tilsier at antall oCPU tilgjengelig vil bli en utfordring.  

 

Andre dimensjonerende parametere: 

I tillegg til lagringskapasitet og prosesseringskraft så er det andre forhold som 
lese/skrivehastighet (IOPS), tilgjengelig minne, type minne med mer som spiller inn når en slik 
løsning skal dimensjoneres. Prosjektet har gått gjennom alle disse parameterne og finner ingen 
begrensende faktorer her. Det bemerkes også at denne infrastrukturen (både HW og SW) er 
skreddersydd for å kjøre Oracle databaser.   



Teknisk beskrivelse/fordeler med Exadata Cloud@Customer. 

Prosjektet har gjennomført markedsundersøkelser for å verifisere at plattformen Exadata 
Cloud@Customer har så god ytelse som Oracle hevder. Dette er hentet inn direkte uten at Oracle 
har vært til stede.  

- En stor spillaktør i Norge opplevde en ytelsesforbedring på 2,5 ved plattformbytte til 
Exadata Cloud@Customer.  

- Et stort energiselskap benytter Exadata, som er grunnmuren i Exadata Cloud@Customer. 
Ved plattformbytte erfarte de månedlig avregning av fakturaer ble redusert fra tre timer 
til 45 minutter.  

Andres erfaringer gir ingen garanti for forbedret ytelse i Helse Nord, men det er grunn til å tro at 
vi vil kunne se noen forbedringer i enkelte deler av applikasjonene som kjører Oracle.  

Alle funksjoner i plattformen er tilgjengelig via API, noe som gjør denne godt egnet for å 
effektivisere og automatisere prosesser som eksempelvis opprettelse av testdatabaser. 
Plattformen er også den eneste som støtter «autonomous», dette betyr at løsningen selv kan 
gjennomføre driftsoppgaver som patching og indeksering. 

Plattformen innebærer en tvungen kryptering av databaser («data at rest»), med en nøkkel som 
kun vil være kjent av HN IKT. Dette øker sikkerheten i løsningen sammenliknet med dagens 
installasjon. Utarbeidelse av prosedyrer og rutiner for kryptering og håndtering av 
krypteringsnøkler vil være en viktig del av migreringsfasen av prosjektet.  

Migrering 

I begge presenterte alternativer vil det måtte gjøres en migrering av databasemiljøet. Dagens 
maskinvare er i ferd med å nå sin forventede levetid, og uansett hvilket alternativ som velges vil 
dagens driftsmiljø måtte flyttes. Ved en reinvestering og fornyelse av dagens 
maskinvareplattform vil denne migrering gjøres til en kjent maskinvare og følgelig ha en relativt 
lav kompleksitet.  

Arbeidet med en ny plattform for Oracle har vært organisert som et prosjekt frem til nå, og all 
migrering av databaser til ny plattform vil håndteres av dette prosjektet.  

Ved en overgang til Exadata Cloud@Customer vil kompleksiteten øke noe, da det skal migreres 
til en for HN IKT ukjent og ny plattform. Gjennom eksisterende rammeavtaler har HN IKT 
knyttet til seg ekspertise som kan bistå med planlegging og gjennomføring av migreringen 
dersom Exadata Cloud@Customer plattformen blir besluttet. HN IKT vil sette opp et eget 
migreringsprosjekt med intern prosjektleder og en prosjektgruppe bestående av ekstern 
ekspertise på den nye plattformen og foretakets fagmiljø. Dette for å sikre at alle kritiske 
databaser er migrert til ny plattform før utløp av dagens supportavtale i mai 2021.  

Migreringsdelen av prosjektet vil følge HN IKTs prosjektmetodikk, PRHI. For å kunne være 
migrert innen mai 2021 bør prosjektet å startes opp i september/oktober 2020. 

Kostnader for migrering av prosjektet er estimert i alternativene. 

Det presiseres at eksisterende supportavtale går ut 27. mai 2021. Hvis migrering ikke er ferdig 
innen den tid vil vi måtte fornye supportavtalen med 12 måneder og således få et år ekstra med 
supportkostnader på gammel plattform til Oracle. 

For Exadata Cloud@Customer vil installasjon av maskinvaren bli gjennomført av Oracle. Oracle 
organiserer innføringen som et prosjekt, og de beregner leveringstid til ca. 2 måneder, og 
installasjonstid til ca 1 måned. Dette forutsetter noe forarbeid på datasentrene fra HN IKT sin 
side, prosjektorganisasjonen til HN IKT vil derfor koble seg tett på Oracle prosjektorganisasjon. 
Oracles del av prosjektet avsluttet når installasjon er ferdig og godkjent av HN IKT. Migrering av 



database starter så snart installasjonen er godkjent av HN IKT. For å unngå tidstap vil 
planlegging av migrering derfor måtte starte i parallell med installasjonen.  

Vurdering av de ulike alternativer 
De to alternativene vurderes utfra økonomi, risiko og operasjonelle fordeler/ulemper. Exadata 
Cloud@Customer plattformen fremstår som den økonomisk mest gunstige og den operasjonelt 
beste plattformen, samtidig fremstår denne plattformen med høyere økonomisk, operasjonell og 
personvernmessig risiko. For å håndtere den økonomiske risikoen er det gjennomført analyse av 
bruksbehov, analyse av fremtidsbehov og det ligger som forutsetning å styrke 
forvaltningskompetansen i HN IKT. I tillegg er det gjort en risikoavsetning høyere enn på den 
alternativ 1b. Fra et faglig ståsted er det operasjonelle fordeler med å velge alternativ 5d. Dette 
vil være en moderne plattform som Oracle vil videreutvikle og den muliggjør et bedre 
operasjonsmønster enn alternativ 1b. Flere aktører peker på bedre ytelse og plattformen 
fremstår som fleksibel og skalerbar. Ulempen med alternativ 5d er at dette er en type plattform 
og driftskonsept Helse Nord ikke har inngående kjennskap til og vil således kreve faglig utvikling 
og gode prosedyrer i hele foretaksgruppen. Når det gjelder de personvernmessige risikoene 
avhenger dette av hva dataansvarlige vurderer. 

HN IKT er av den oppfatningen av at risikobildet for løsningen exadata Cloud@Customer er 
akseptabelt. Spesielt med tanke på de økonomiske gevinstene som plattformen gir. Det vurderes 
derfor at denne løsningen er det beste alternativet og anbefaler at styret tilslutter seg denne 
vurderingen. Anbefalingen forutsetter at dataansvarlig godkjenner endringen. 

Oppsummering 
Oppsummert vurderes det som alternativ 5 d Exadata Cloud@Customer som det mest 
fremtidsrettede. Vurderingen er at kostnadene over fire år er lavere enn alternativ 1b, 
utsertifisering, videre fremstår som det operasjonelt beste alternativet.  

Med oppstart i starten av desember 2020 vil migreringsdelen av prosjektet ha tilstrekkelig tid til 
å kunne gjennomføre migrering innen fristen for å fornye eksisterende supportavtale (27. mai 
2021). 

Administrerende direktørs vurdering 
Det er gjort et betydelig arbeid knyttet til å fremskaffe alternativene fra styresaken 16. mars 
2020. Lisensavtaler og tjenesteutsetting er krevende vurderinger og mange hensyn skal ivaretas. 
Begge alternativer innebærer har gevinster i forhold til valg av ny fribruksavtale og Exadata 
Cloud@Customer løsningen fremstår som den økonomisk mest fordelaktige. Løsningen blir av 
fagmiljøet også beskrevet som den mest fremtidsrettede og har operasjonelle fordeler. Det er 
gjort grundige personvermessige analyser og disse er forelagt dataansvarlig som etter 
oppdragsdokumentet skal godkjenne endringen.  Begge løsningen krever en migreringsperiode, 
men Exadata Cloud@Customer bør igangsettes så raskt som mulig for å unngå doble 
vedlikeholdskostader i 2021. Administrerende direktør sin tilrådning er å inngå en avtale på 
Exadata Cloud@Customer. 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 
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5 Konfigurasjonsalternativer Exadata Cloud@Customer 


