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Kommunestyret
EIERSKAPSKONTROLL - NOTODDEN UTVIKLING AS
Rådmannens innstilling til kommunestyret:
1. Notodden kommunestyre slutter seg til Kontrollutvalgets vedtak i sak 28/15 vedr.
Notodden Utvikling AS – Eierskapskontroll – Notodden kommune.
2. Notodden kommunestyre mener eierskapskontroll og eierstyring er viktige områder som
må vies større oppmerksomhet både administrativt og politisk i Notodden kommune.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem saker til politisk behandling der det er
nødvendig og ellers iverksette nødvendige tiltak som følge av vedtaket i Kontrollutvalgets
sak 28/15.
Notodden kommune, 21.01.2016
__________________
Svein Aannestad
rådmann
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Vedlegg:
1. Sak 28/15- Kontrollutvalgets møte 11.12.2015
2. Rapport 2014: 407008 – Eierskapskontroll Notodden Utvikling AS
Bakgrunn for saken:
Telemark kommunerevisjon IKS har på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalgte i
Notodden utarbeidet rapporten Notodden Utvikling AS – Eierskapskontroll Notodden
kommune.
Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling er følgende problemstillinger lagt til grunn for
utarbeidelse av rapporten:
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av eierinteressene sine i
Notodden Utvikling AS?
 Blir vedtak, retningslinjer og etablerte regler og normer for god eierstyring fulgt?
 Hvordan er eierskapsmeldingen fulgt opp?
 Har kommunen gjennom sitt eierskap gitt føringer for næringsarbeidet som Notodden
Utvikling AS driver?
 Har kommunen gjennom sitt eierskap sikret koordinering av arbeidet med
stedsutvikling i kommunen?
Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 11.12.2015, sak 28/15, og fattet i den forbindelse
følgende vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
Notodden kommune skal:
 følge opp vedtaket om å utarbeide en strategisk næringsplan
 vurdere om eierstrukturen i NUAS er hensiktsmessig
 gjennomgå eierskapsmeldingen og foreta nødvendige justeringer
 sikre at folkevalgte representanter får opplæring i eierskap i tråd med anbefalingene
om godt eierskap
 treffe tiltak for å sikre at føringer i eierskapsmeldingen blir gjennomført:
o etablere en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierrepresentanten og
kommunestyret som organ i forkant av generalforsamlingen
o sikre at rapportering fra selskapene og kommunens eierstrategi drøftes årlig i
kommunestyret i tråd med eierskapsmeldingen
o sikre at kommunens generelle eierskapsmelding er kjent av selskapet og at den
følges bedre opp
 vurdere om eierskapsmeldingen og etablert praksis tilsier vedtektsendring for
selskapet når det gjelder:
o valgkomitè og vararepresentanter
o frist for innkalling til generalforsamling
o rådmannens observatørstatus i styret
o ansvar for å jobbe etter kommunens planer på området.
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Kommunestyret ber rådmannen legge frem saker til politisk behandling der det er nødvendig,
og ellers iverksette punktene i vedtaket.
Rådmannens merknader:
Rådmannen synes den utarbeidede rapporten gir et godt bilde av hvordan Notodden kommune
utøver sin eierfunksjon- og rolle i forhold til NUAS. Som rapporten viser, er det flere uklare
punkter/områder og områder der kommunen bør bedre sin rolle.
Rådmannen slutter seg i hovedsak til de kommentarer og forslag som fremkommer av
kontrollutvalgets vedtak, og vil tilrå at kommunestyret slutter seg til dette.
Et slikt vedtak vil forplikte Notodden kommune til å både avklare og forbedre de anførsler,
uavklarte forhold og mangler som rapporten viser. Rådmannen mener dette er et viktig
område som må vies større oppmerksomhet både administrativt og politisk i Notodden
kommune.
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