
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturfondet for Nesset 
Vedtekter  

Vedtatt av Molde kommunestyre, møte 18.11.2021, sak 100/21. 
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§ 1 HJEMMEL OG KAPITAL 

Etter vedtak i k-sak 106/2019 – Aksjekjøpsavtale, Nesset kommune og Istad Kraft AS 
avsettes det NOK 10 000 000 til kulturfond for lag og organisasjoner i Nesset i Molde 
kommune 
 

§ 2 FORMÅL 

Kulturfondet skal hjelpe til med finansiering av kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir 
bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Nesset. 

§ 3 STØTTEFORMER  

Det kan gis tilskudd til: 
 
a) Investeringstilskudd til lag og foreninger i Nesset 
b) Eksterne og lokale aktører for konkrete prosjekter/ arrangement  i Nesset  
 

§ 4 STØTTEVILKÅR 

Samla tilskuddsramme fra kulturfondet  skal som hovedregel ikke overstige 50 % av 
tiltaket sitt samla kapitalbehov.  
 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5. 
 

§ 5 FORHOLD TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER PÅ            

      STATSSTØTTEOMRÅDET 

Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har 
sluttet seg til på statsstøtteområdet. 
 

§ 6 FORVALTNING  

Fondet forvaltes av kommunedelsutvalget for Nesset i Molde kommune.  
 
Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar 
med gjeldene forskrifter. 
 
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Avkastningen av fondskapitalen kan 
deles ut hvert år, men minst 10 % av avkastningen skal legges til fondskapitalen hvert 
år.   
Tilsagn som ikke er brukt innen 2 år etter vedtak tilbakeføres fondet. 
 
Ett mindretall i kommunedelsutvalget kan kreve ei sak inn for kommunestyret til endelig 
vedtak når det gjelder bruk eller ikke bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes 
frem i møtet der vedtaket blir gjort. 
 
Kommunedelsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektøren i 
kurante saker innenfor nærmere angitte fullmaktgrenser. 
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Part i saken kan klage kommunedelsutvalget sitt vedtak inn for formannskapet i Molde 
kommune. Videre blir forvaltningsloven sine bestemmelser når det gjelder 
begrunnelsesplikt, innsynsrett og veiledning gjort gjeldende. 
 

§ 7 ÅRSMELDING 

 

Det skal hvert år legges fram for kommunestyret et regnskap og en oversikt over 
bruken av fondet. 
 

§ 8 GODKJENNING AV VEDTEKTER 

Vedtektene kan endres av kommunestyret. Vedtaket trenger ikke godkjenning av 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal. 

 
 


