
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/196   

Sakstittel:  IKT SERVERE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby Formannskap bevilger 400 000 til IKT oppgradering av sentrale systemer. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Vi har i dag for lite diskplass til å drifte systemet skikkelig og har behov for en ny diskhylle 

med mer lagringsplass. Vi har frigjort så mye diskplass som det er mulig ved sletting av 

gamle virtuelle servere, men nå er det fullt og vi kan ikke installere flere virtuelle servere 

(tjenester) eller utvide diskplassen på eksisterende virtuelle servere. 

 

Vi har også 3 VMware-servere og to av de er gamle servere fra årskiftet 2010-2011 som har 

for lite ressurser til at vi kan han en forsvarlig drift. De er også lite kompatible med nytt 

utstyr og vi har heller ikke support- eller serviceavtale på de. 

Får vi feil på en av de 3 VMware-serverne har ikke de to andre nok ressurser til å ta over 

driften av systemet og mange av tjenestene vil bli utilgjengelig. 

Når VMware-serverne trenger vedlikehold/oppgradering har vi ikke nok ressurser til å få 

gjennomført dette uten at dette vil medføre lang nedetid for brukerne. 

Pr. idag har vi ikke ressurser eller plass til nye tjenester. Vi har allerede tjenester både på 

teknisk og helse som ikke har fått ressurser i henhold til krav fra leverandør. 

Kostnaden for ny diskhylle og to servere er ca 400 000.- 

 

Vurdering: 

Vi har forsøkt å strekke levetiden på utstyret vi har i dag så langt som mulig, men er nå 

kommet til et punkt der videre drift på eksisterende maskinvare hverken er anbefalt eller 

praktisk mulig. Levetiden på denne type servere er rundt 5 år, og de vi har er over den tiden. 

Det er stadig flere tjenester som krever mer av IKT løsningene våre. Rådmannen anbefaler at 

det bevilges 400 000 til formålet, da det er kritisk for kommunes drift at systemene har høy 

opptid.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


