SELSKAPSAVTALE FOR SHMIL IKS
§ 1 SELSKAPET
Selskapets navn er SHMIL IKS.
Selskapet eies av Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord,
Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner.
Selskapet har sitt hovedkontor i Vefsn kommune.

§ 2 FORMÅL
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport,
behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i
eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av
virksomheten innenfor denne formålsangivelse.
I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte
ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller
miljømessige krav som myndighetene stiller.
For aktiviteter utenfor hovedformålet skal det føres separate regnskap med rutiner
som sikrer at det ikke begås kryssubsidiering.
Styret kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets
formålsområde.
Videre kan selskapet gjennom konkurranse eller i samarbeid med kommersielle
aktører utføre oppgaver for andre oppdragsgivere enn eierne; offentlige eller private,
så lenge dette ikke kommer i strid med selskapets hovedformål og
anskaffelsesregelverket.

§ 3 DELTAKERNES INNSKUDD OG EIER- OG ANSVARSANDEL
Deltakernes innskudd ved etablering var kr. 1 500 000,- fordelt etter folketall i
kommunene pr. 01.01.1994.
Eier- og ansvarsandelen tilsvarer deltakerkommunenes folketall sist gang pr
31.12.2008:
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Alstahaug

17,91 %

Leirfjord

5,19 %

Brønnøy

18,73 %

Sømna

5,11 %

Dønna

3,64 %

Vefsn

33,36 %

Grane

3,82 %

Vega

3,22 %

Vevelstad

1,21%

Hattfjelldal 3,64 %
Herøy

4,18 %

Andelene kan reguleres hvert 4 år etter ønske fra en eller flere av de deltakende
kommunene.

§ 4 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet har 15 medlemmer med minimum to varamedlemmer hver som
fordeles slik mellom deltakerne:
Alstahaug

2 medlemmer

Leirfjord

1 medlem

Brønnøy

2 medlemmer

Sømna

1 medlem

Dønna

1 medlem

Vefsn

3 medlemmer

Grane

1 medlem

Vega

1 medlem

Hattfjelldal

1 medlem

Vevelstad

1 medlem

Herøy

1 medlem

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst 4 ukers varsel, og
skal inneholde saksliste. Innkalling med saksliste sendes deltakerkommunene med
tilsvarende frist.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 5 STYRET OG DAGLIG LEDER
Selskapets styre består av 8 medlemmer. Representantskapet velger 7 styremedlemmer og 7 varamedlemmer til styret for en periode på 2 år, samt styreleder og
medlemmer til valgkomitéen. Videre fastsetter representantskapet godtgjørelse til
styret etter forslag fra valgkomitéen, samt fastsette godtgjørelse til valgkomitéen etter
forslag fra styret.
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Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte.
Det ansattevalgte styremedlemmet skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det
skal fattes enkeltvedtak eller fastsettes forskrifter.
Selskapet tegnes av styrets leder eller nestleder og daglig leder i fellesskap, og styret
kan meddele prokura.
Selskapets styre består av 6 medlemmer. Representantskapet velger 5
styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret for en periode på 2 år.
Representantskapet velger også styreleder og medlemmer til valgkomitéen. Videre
fastsetter representantskapet godtgjørelse til styret og valgkomiteen, etter forslag fra
valgkomitéen.
Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte.
Det ansattevalgte styremedlemmet skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det
skal fattes enkeltvedtak eller fastsettes forskrifter.

§ 6 OPPTAK AV LÅN
Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på kr. 158.000.000,-.
Låneopptak over kr. 20 000 000,- skal behandles i representantskapet.
Alle låneopptak må godkjennes av fylkesmannen.

§ 7 TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom deltakerne om fortolkningen eller gjennomføringen
av denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger.
Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved
mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening skal i så fall benyttes, eller
annen godkjent mekler.
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