
VEDTEKTER 
FOR 

SULITJELMA BOLIGFOND 
 
 

 
§ 1 

Sulitjelma Boligfond - i det følgende kalt fondet - er opprettet ved full overtakelse av midler 
og forpliktelser fra det tidligere Boligfondet ved A/S Sulitjelma Gruber som igjen var 
opprettet 1968 ved overtakelse av det tidligere Sikkerhetsfond ved A/S Sulitjelma Gruber 
(Sulitjelma Garantifond) godkjent av Sosial-departementet etter lov om sosial omsorg av 5.  
Juni 1964 § 25, jfr. kgl. resolusjon 1. oktober l965.  
I forbindelse med at A/S Sulitjelma Grubers drift opphørte i juli 1983, besluttet fondets styre å 
omdanne fondet i henhold til det tidligere fonds vedtekter § 6.  
Kapitalen utgjør kr. 921.515,82 pr. 31.12.1982 overført i ovennevnte Boligfond ved A/S 
Sulitjelma Gruber. 
Fondet er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring, og står under tilsyn av 
fylkesmannen i Nordland, jf: lov om stiftelser av 23. mai 1980 § 17, og forskrift om offentlige 
stiftelser, fastsatt av Justisdepartementet 4. desember 1981. 
 

§ 2 
Fondet har til formål å la oppføre eller erverve aldersboliger/leiligheter (boretter) for ansatte 
eller enker etter ansatte ved bergverksdriften eller tilliggende virksomhet i Sulitjelma som på 
grunn av alderdom, sykdom eller må slutte i tjenesten. Framleie til andre kan bare foretas av 
fondsstyret, og framleien skal i slike tilfelle skje med tidsbegrensning.  Fondet har ansvaret 
for driften av sine boliger/leiligheter. 
 

§ 3 
Fondet ledes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av 
Fauske kommunestyre for den kommunale valgperiode. Ett av medlemmene med varamedlem 
skal også være medlem av kommunens helse- og sosialstyre. Kommunestyret velger formann. 
Styret er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer (eller varamedlemmer) er til stede. Alle 
saker avgjøres med vanlig stemmeflertall. Styret holder møter når saker foreligger til 
behandling eller når et av medlemmene ber om det. 
Styret fører protokoll over sine forhandlinger, som etter hvert møte undertegnes av de 
medlemmer (eller varamedlemmer) som har vært til stede. 
 

§ 4 
Fondets administrasjonssted skal ligge i Fauske kommune. Styret ansetter det 
administrasjonspersonale som er nødvendig i følge lov og regelverk. Årsberetning og revidert 
regnskap skal være fremlagt senest innen utgangen av mars måned og oversendt 
fylkesmannen i Nordland og Fauske kommune senest en måned deretter. 
 

§ 5 
Fondets midler anbringes på den måte som er bestemt i forskrift om offentlige stiftelser gitt av 
Justisdepartementet 4. desember 1981. 
 

§ 6 
Endringer i disse vedtekter må være vedtatt enstemmig av styret og skal godkjennes av 
fylkesmannen i Nordland. I tilfelle opphør av bergverksvirksomheten i Sulitjelma blir fondets 
eventuelle fortsatte beståen å ta opp av styret til vurdering i samråd med fylkesmannen og 
Fauske kommune. Fondets verdier blir, i tilfelle opphør av bergverksvirksomheten i 
Sulitjelma, å overføre Fauske kommune dersom fondet blir drevet videre i kommunal regi og 
leilighetene tildeles som eldreboliger. 


