
 Utskrift av møtebok 
 
For Narvik kommunestyre 
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 (medregnet varamedlemmer) 
  
Sak: 171/99 
Nye vedtekter for næringsfondet i Narvik 
kommune 
 

VEDTAK: 
 

1.  Vedtekter for kraftfondet i Narvik kommune, som er tilpasset 
Kommunal- og  regionaldepartementets standardvedtekter i 
henhold til rundskriv H-17/98,  vedtas med gyldighet fra dags 
dato, slik: 
 

VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET I NARVIK KOMMUNE. 
 

§ 1 
 

Hjemmel, kapital, avkastning. 
 
Narvik kommunes kraftfond er etablert i medhold av Lov om 
vassdragsregulering av 14.12.17 i forbindelse med utbygging av 
Skjomenvassdragene samt Sildvik kraftanlegg. 
 
Fondskapital er: 
a) Næringsfond på kr 570.365,- innbetalt av konsesjonæren, Norges 
Vassdrags- og  Elektrisitetsvesen, i forbindelse med regulering og 
utbygging av Skjomen-vassdragene  (jfr. Kgl. res. av 01.08.69 og 
14.07.71). 
b) Næringsfond på kr 1.000.000,- innbetalt av konsesjonæren, A/S 
Nordkraft, i  forbindelse med regulering og utbygging av Sildvik 
kraftanlegg (jfr. Kgl. res. av  08.12.78). 
 
Avkastning er: 
c) Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av NVE og Nordkraft A/S 
i medhold av  konsesjonsvilkårene for regulering av Skjomen-
vassdragene og Sildvik kraftanlegg. 
d) Renter og annen avkastning av fondskapitalen. 
 

§ 2 
Formål 



 
Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål som kan fremme 
næringsutviklingen og trygge bosetningen i Narvik kommune.  
 
Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Innenfor denne ramme 
kan midlene benyttes til finansiering av kommunale utbyggingstiltak som 
oppkjøp og tilrettelegging av arealer for næringsutbygging, boligreisning 
samt oppføring av industriutleiebygg m.v. Midlene kan også brukes til 
kommunale fellestiltak som f.eks. skole, sosiale tiltak, samfunnshus, 
idrettsanlegg, vegbygging o.l. 
 
Videre kan støtte gis til fellestiltak innen primærnæringen.  
 
Det kan ikke gies støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av 
bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gies støtte til virksomhet som 
mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Fondets midler kan 
kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler. Støtte som løper over mer 
enn ett år bør som hovedregel ikke gis, og må uansett ikke gis over et 
tidsrom på mer enn 4 år. 

 
§ 3 

Støtteformer. 
Lån 
Støtte kan gies i form av lån. Fondets låneramme er lik summen av 
fondskapitalen. Maksimal lånekapital er kr.1.570.365,-. 
 
Det skal svares rente etter de rentesatser som til enhver til gjelder. 
Normal tilbakebetalingstid er 15 år. For lån  til tiltak innen 
primærnæringen kan tilbakebetalingstiden settes til 25 år og med 5 års 
avdragsfrihet. Annuitetsprinsippet kan benyttes for nedbetaling av lånet. 
 
Lån til private tiltak bør sikres ved tinglyst pant i søkerens eiendom. 
 
Fondsstyret kan gjøre vedtak om at lån skal være rente- og avdragsfrie et 
avgrenset tidsrom. 
 
Garanti 
Det kan stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige 
garantiformål i.h.t. kommunelovens §51, jf. departementets forskrifter om 
kommunal garantistillelse.Garanti til næringsformål er ikke tillatt 
Det kan ikke stilles garanti utover disponibel fondskapital. 

 
Tilskudd 
Fra avkastningen kan det gis tilskudd samt betingede lån. Midlene bør 
ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes 
kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30% av aksjekapitalen 
i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskaper, 



utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private 
interesser.    
 
Næringsplan Narvik angir de næringspolitiske satsinger og bør være 
retningsgivende for bruken av næringsfondet. Som eksempler på 
hovedtyper prosjekter som kan støttes nevnes: 
 
 
*Kommunalt tiltaksarbeid, 
f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekt, samarbeid skole/næringsliv 
og stedsutviklingsprosjekter. 
 
 
*Grunnlagsinvesteringer, 
f.eks. opprustning av kommunesentra, tilrettelegging av næringsarealer, 
infrastrukturtiltak for reiseliv, vannforsyning, trafikkaier. 
 
*Bedriftsutvikling, 
f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, 
markedsundersøkelser, og planlegging. 
 
*Investeringer i bedrifter, 
f.eks. utstyr/maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av 
bedrifter. 
  

 
§ 4 

Støttevilkår. 
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som 
hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt. 
Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved 
nyetableringer kan det gies inntil 75% finansiering. 
 
Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) 
skal være begrenset til: 
 
Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor en samlet grense på 
100 000 ECU til en og samme bedrift i en tre-års periode, omregnet i 
forhold til referansekurs fastsatt av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) hvert 
år. Bedriften som mottar støtte plikter å opplyse om bagatellmessig støtte 
bedriften har mottatt i de siste tre år. 
 
Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen. 
 
Det kan gis bagatellmessig støtte til alle kostnader og næringer, unntatt 
støtte til primær stålproduksjon, transport og eksport. 
 
 



Forskottering. 
Det kan ytes forskott til finansiering av tiltak som påventer permanent 
finansiering gjennom de etablerte distriktspolitiske virkemidler så snart 
tilsagn er gitt. 
 
Forutsetningen er at midlet blir sikret ved at tilskott av tilsvarende 
størrelse blir transportert til fondet. 

 
§ 5 

Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet. 
 
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk 
som Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. 

 
 
 
 
 

§ 6 
Forvaltning 

 
Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere 
avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor 
nærmere gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan ikke gå utover de 
begrensninger som følger av kommunelovens  regler og de kommunale og 
de fylkeskommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. 
 
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er 
disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres fondet. Annen 
plassering av midlene er kun tillatt dersom dette ikke er til hinder for at 
midlene kan disponeres til enhver tid. 
 
Vedtak om avslag på søknad om støtte kan ankes etter forvaltningslovens 
regler. Vedtak i fondsstyre oppnevnt av kommunestyret kan ankes til 
sistnevnte instans, mens vedtak i  
kommunestyret kan ankes til departement. For nærmere detaljer i 
klagesaker vises det til rundskriv H-17/98 punkt 4. 
 

§ 7 
Årsmelding, budsjett og regnskap. 

 
Det skal legges frem en melding om fondets virksomhet for 
kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen sendes 
fylkesmannen og fylkeskommunen. 
 

§ 8 
Godkjenning av vedtekter. 

 



Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtak trenger 
godkjenning av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes 
fylkeskommunen. 
 

 
Narvik, den 30. august 1999 
 
 
Inger Normann 
formannskapssekr. 
 
 
 
 
 
Til:  Fylkesmannen i Nordland - for godkjenning 
  Vedlegg: Administrasjonssjefens saksfremlegg av 7. juli 1999 
og Komite for 
  service og utviklings innstilling av 12. august 1999. 
 
 
Gjenpart: Administrasjonssjefen 
  Økonomisjefen (til oppfølging) 
  Kontorsjef  
 
 
 
 


