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Tilbakemelding fra SHMIL IKS på endelig rapport  
Felles notat til kommunene:  
Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vega og Vevelstad 
 

 

Forvaltningsrevisjonen (kapittel 4-7) er felles for alle kommunene, og omfatter selvkost, 

differensiering av gebyr, selskapets arbeid for å utnytte avfallet som ressurs og til slutt transaksjoner 

i konsernet. 

1. Selvkost 

Revisor konkluderer med at selvkostprinsippet blir overholdt når SHMIL beregner 

renovasjonsgebyr  

→ SHMIL ser ikke behov for ytterligere kommentar 

 

2. Differensiering av gebyr 

Revisor konkluderer med at rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr er i tråd med 

regelverket  

→ SHMIL ser ikke behov for ytterligere kommentar 

 

3. Selskapets arbeid for å utnytte avfallet som ressurs 

Revisor konkluderer med at SHMIL jobber målrettet for å begrense forurensning, tilpasse seg 

framtidige krav på renovasjonsområdet og utnytte avfallet som ressurs. Det er fortsatt en vei 

fram til målet om å øke gjenvinningsgraden av avfallet, men revisor har inntrykk av at 



selskapet er i prosess på disse områdene. Den nye strategien for selskapet som skal 

behandles sommeren 2022 vil være førende for hvordan selskapet skal arbeide videre i årene 

fremover, og er således viktig i å stake ut kursen for SHMIL.  

→ SHMILs styre vedtok ny strategiplan den 16.06.22. Strategiplanen ble deretter delt i 

eiermøtet den 14.10.22, og skal opp til behandling i Representantskapet 18.11.22.  

  

4. Transaksjoner i konsernet 

Revisjonen har ikke funnet indikasjoner på at konsernregnskapet inneholder transaksjoner 

mellom mor- og datterselskap som skjuler ulovlig kryssubsidiering mellom husholdningsavfall 

og konkurranseutsatt næringsavfall. (…) 

 

Uten at det har betydning for hovedkonklusjonen mener revisjonen at følgende grep ville gitt 

ytterligere sikkerhet for at transaksjonene ikke skjuler kryssubsidiering:  

• At alle aktører for næringsavfall sikres likebehandling, eksempelvis får samtidig tilbud om å 

benytte ledig kapasitet på SHMIL sine renovasjonsbiler  

• At det utlyses konkurranse når SHMIL setter bort transportoppdrag fra faste returpunkter  

• At Retura Shmil faktureres etter timepris og faktisk bruk ved leie av personell, biler og 

maskiner 

→ SHMIL tar punktene til etterretning, og jobber kontinuerlig for at kryssubsidiering ikke 

skal skje. 

 

Under «Eierskapskontroll», er det noen punkt som SHMIL ønsker å gi en tilbakemelding på: 

1. Kap. 3.2 «Innkalling til representantskapsmøte med saksliste skal skje med minst fire ukers 

varsel med mindre kortere frist er påtrengende nødvendig».  

→ SHMIL skal følge ordlyden i IKS-loven, og vil sende innkalling med saksliste minst 4 uker før 

Representantskapsmøtene.  

 

2. Kap. 3.5 «Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet for å bidra til god 

kunnskap og dialog med selskapet» 

→ SHMIL vil invitere til årlige eiermøter. Første eiermøte ble avholdt 14.10.22. 

 

3.  Kap. 3.6 «Styret i morselskapet bør ikke sitte i styret i datterselskapet» 

→ SHMIL skal vurdere anbefalingen fra KS vedr. styreverv i forbindelse med valg i det 

respektive datterselskapets generalforsamling.  

 

Ut over dette viser vi til våre tilbakemeldinger og besvarelser til kommunerevisjonen. Vi benytter 

også anledningen til å takke for et godt og konstruktivt samarbeid. 
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