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Raufoss dropper CERN-anbud
raufoss: Initiativtakerne
på Raufoss og Gjøvik dropper
å levere anbud på et nytt
datasenter for CERN.
Tanken var at fjellhallen i Raufoss næringspark kunne komme
til å romme nærmere 20.000 servere, som et nytt stort datasenter
for den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning,
CERN.
Et konsortium med base på
Raufoss/Gjøvik meldte sin interesse høsten 2010, og lyktes med
å komme inn på short-listen over

de lokasjonene med et konsept
CERN vurderte som interessant.
CERN har nå sendt ut anbudsdokumentene for datasenteret.
– Etter å ha gått gjennom
anbudsdokumentene, har vi nå
kommet til at det ikke er grunnlag for å levere et tilbud, sier prosjektleder Lars Rognås i Sintef i
en pressemelding.

For svak lønnsomhet

– Hovedårsaken til dette er at anbudet slik det framgår av spesifikasjonene, ikke er kommersielt interessant for oss. Med de rammer
som gis, ser vi ingen mulighet til å

kunne forsvare de nødvendige investeringer. Inntekstpotensialet og
lønnsomheten vurderes som betydelig mindre enn antatt, samtidig
som en større del av risikoen må
tas på tilbyders hånd. Vår vurdering er at dette anbudet kun er interessant for aktører som besitter et
eksisterende datasenter med tilpassede utvidelsesmuligheter. Å bygge
opp et eget senter basert på CERN
sitt behov, framstår ikke som realistisk, uttaler Rognås videre.

Verdifull prosess

Selv om det ikke blir noe av
dette prosjektet, har prosessen

gitt innsyn i en bransje som kan
være spennende for vår region,
mener han. Mange store kommersielle aktører har behov for
denne typen sentre, og det forventes en stor vekst i etterspørselen.
– Vi besitter både kompetanse
og regionale fortrinn som burde
gjøre oss attraktive for denne
bransjen. Gjennom prosessen
mot CERN har det blitt opparbeidet kompetanse og relasjoner
som kan være nyttige i videre arbeid. Ny virksomhet utvikles best
gjennom dialog med krevende
kunder, ved å videreutvikle ek-

sisterende kompetanse og ved å
samarbeide i nettverk, heter det
videre i redegjørelsen fra Sintef.
– Det er positivt for regionen
at vi klarte å samle så mange
aktører om et felles initiativ, og
klarte å komme gjennom første
nåløye, ved å bli pre-kvalifisert
som leverandør, sier Rognås,
som håper en av de andre norske tilbyderne vinner fram, når
prosessen forventes avklart fra
CERN sin side i løpet av første
kvartal 2012.

Flere sykehus jukser
Gjøvik : En gjennom-

gang av koding ved
helseforetakene i
Norge viser at det
også ved andre sykehus enn Lillehammer
er kodet «kreativt»
for å øke inntektene.

Arne Næss

– Den medisinske kodingen er
grunnlaget for korrekt informasjon om aktiviteten i helsetjenesten. Det er uakseptabelt hvis
det settes medisinske koder eller
endres i kodene for å øke inntjening, sier helsedirektør Bjørn Inge
Larsen.
Han poengterer på direktoratets egne hjemmesider at hovedfunnene er et generelt inntrykk
av at personellet er opptatt av at
det skal kodes medisinsk korrekt.
Samtidig ser de at det er forskjeller
både internt i det enkelte helseforetak og mellom helseforetak hva
angår organisering av kodearbeidet, kodekvalitet, graden av opplæring og holdning til medisinsk
koding.

Flere kontroller

– Vi ser et behov for ytterligere
oppfølging ved noen helseforetak.
Vi vil gjennomføre ytterligere kontroller, sier Larsen.
Til Aftenposten sier Larsen at de
steder hvor det kan se ut som om

JUKS: En gjennomgang av alle helseforetak viser at det også forekommer juks med medisinske koder ved andre sykehus enn Lillehammer.
ARKIVBILDE

kodene er endret av økonomiske
hensikter, er Sykehuset Sørlandet,
Telemark og Vestre Viken. Dermed
ser det ut til at Sykehuset Innlandet har ryddet opp etter skandalen
ved Lillehammer Sykehus hvor
det ble dokumentert at de hadde
svindlet til seg 5–6 millioner kroner.

Rådmannen kutter to årsverk
LENA: Sentraladministrasjonen i Østre Toten er innstilt på å ta sin
del av innsparingstiltakene som må til for å skape balanse i neste
års kommunebudsjett.
Det foreslås innsparinger tilsvarende to stillinger. Dette vil
blant annet berøre åpningstid og publikumsservice i rådhusets
servicetorg til fordel for bedre digital service via kommunens internettsider.
Kuttforslagene omfatter også saksbehandlingskapasiteten hos
rådmannen og støtteenhetene, som vil berøre internkontroll på
ulike områder.
Det legges dessuten opp til at sentraladministrasjonen skal
overta lønns- og personaloppgaver tilsvarende 0,6 årsverk fra
skole – uten å øke kapasiteten.
Andre forslåtte tiltak er overgang til elektroniske lesebrett for
folkevalgte, slik at utgiftene til papirkopiering og porto kan reduseres, og legging av egen fiberkabel mellom rådhuset og andre
kommunale bygninger på Lena for å spare ekstern linjeleie.
Formannskapet har drøftet tiltakene, og gitt rådmannen i oppdrag å arbeide videre med det som er foreslått. Det presiseres i
saksframlegget at nedbemanningen er tenkt gjennomført gjennom naturlig avgang og i dialog med de tillitsvalgte.

Avvik

Ved 4,2 prosent av kontrollerte
innleggelser fant man at hovedtilstand i Norsk Pasientregister-data
var registret som en bitilstandskode
i innsendt journaldokumentasjon.
Dette vil Helsedirektoratet følge
opp med nærmere undersøkelser.
Ved 5,6 prosent av kontrollerte

innleggelser var det avvik mellom hovedtilstandskodene uten at
hovedtilstandskoden rapportert til
NPR-data var registrert som bitilstand. Dette indikerer et behov for
oppfølging, ifølge Larsen.
– Det er avvik mellom hovedtilstandskode i data rapportert til
Norsk Pasientregister og hovedtil-

standskode i innsendt journaldokumentasjon. Avvikene på 4,2 prosent
og 5,6 prosent indikerer at noe av
den medisinske kodingen på sykehusene fremdeles er økonomisk
motivert. Når vi avdekker avvik,
følger vi opp saken selv eller ber Avregningsutvalget gjennomgå saken,
kommenterer Bjørn-Inge Larsen.

Må spare på drift
av bygninger

Jobber videre
med Labo

LENA: Driften av kommunale eiendommer i Østre Toten skal spare 1,1 millioner kroner neste
år, sammenliknet bed inneværende års budsjett.
I et saksframlegg til siste møte i teknisk utvalg
kommer det fram at trepartsgruppa på bygg
og eiendom – administrasjon, politisk ledelse
og tillitsvalgte – ikke ser andre muligheter enn
å redusere antall kvadratmeter bygg som skal
driftes og vedlikeholdes.
«Eiendomsavdelingen er derfor avhengig av
at en lykkes med noen av de strukturtiltakene
som drøftes innen barnehage, grunnskole og
omsorg», heter det i dokumentet.
Med fem mot én stemme mener utvalget at
«driftsområder som har utvist god budsjettdisiplin bør skjermes for kutt som ikke er basert i
strukturendringer».

LENA: Et enstemmig helse- og omsorgsutvalg i
Østre Toten har bedt administrasjonen i kommunen arbeide videre med ideen om å legge om
driften for 24 omsorgsplasser ved Labo bo- og
servicesenter på Lena.
Dette har tidligere kommet fram som et innspill
til «mulige» innsparingstiltak fra rådmannen i lys
av overskridelser i årets drift og behov for ytterligere reduksjon av kostnader i 2012.
Utvalget mener også at det bør vurderes «potensielle innsparinger» i tilrettelagte tjenester som
følge av innflytting til Meierikvartalet fra andre
boenheter kommende vår. Utvalget retter også
søkelyset mot turnusprosjekter i omsorgsenheten,
og ønsker en gjennomgang av disse med tanke
på «kvalitet og innsparing».
I et saksframlegg knyttet til budsjettarbeidet i
helse- og omsorgstjenesten, går det fram at det
per i dag mangler mer enn 30 millioner kroner på
å kunne videreføre dagens driftsnivå neste år.

