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Endring av selskapsavtale for SHMIL IKS
Rådmannens innstilling:
1. Herøy kommune godkjenner de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for SHMIL IKS.
Saksutredning:
I representantskapsmøte 16.11. 2017 gjorde representantskapet i SHMIL IKS følgende
vedtak:
1. Representantskapet vedtar ny veileder for valgkomiteens arbeid.
2. Representantskapet ber valgkomiteen om å komme med revidering av §5 «Styret og daglig
leder» i Selskapsavtalen og § 2 «Styret» i Eieravtalen. Revidering av Selskaps- og
eieravtalen skjer i representantskapsmøtet våren 2018.
I etterkant har administrasjonen i SHMIL IKS mottatt forslag fra valgkomiteen til endring av
§ 2.1 i Eieravtalen og § 5 i selskapsavtalen. Det er også kommet inn innspill fra advokat
Vibeke Resch Knudsen der det også er tatt inn i eieravtalens § 7 saksgang i forbindelse med
endring av eieravtale og veileder til valgkomiteen.
Endringene i selskapsavtalen og eieravtalen ble behandlet og vedtatt i representantskapet i
møte 24.04. 2018.
Selskapsavtale for SHMIL IKS skal vedtas i kommunestyret i alle eierkommunene før den kan
gjøres gjeldende.
SHMIL ber derfor om at endringen i Selskapsavtale av 27.04. 2018 vedtas i kommunestyret i
Herøy kommune innen 1. april 2019. Et slikt vedtak gjør at selskapsavtalen kan gjøres
gjeldende for valg til SHMIL sitt styre i årsmøtet 2019.
Endringene gjelder selskapsavtalens § 5 «Styret og daglig leder». Formålet med endringene er
å gi representantskapet (som velger styret) større mandat til å sette sammen et styre, som til enhver
tid innehar den kompetansen selskapet har behov for i styret.
Som en konsekvens av dette endres også varamedlemsordningen, ved at det ikke lenger vil
være personlige varamedlemmer – men tre varamedlemmer i nummerert orden.

Vurdering:
De foreslåtte endringene er en utvikling av selskapet, og basert på erfaringer
(jfr. endringene i Helgeland Kraft). Eiernes muligheter til å styre selskapets utvikling utøves
gjennom representantskap og årsmøte. Endringene berør ikke disse organ negativt.
Endringen har vært til behandling i selskapets representantskap, i tråd med bestemmelsene i
Eieravtalen.
Vedlegg:
 Anmodning om endring av Selskapsavtale for SHMIL IKS.
 Forslag til ny selskapsavtale for SHMIL IKS – datert 27.04.18
 Eieravtale for SHMIL IKS

