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§ 1 HJEMMEL OG KAPITAL 

Etter kgl.res. av 31 juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere regler og 
fordeling er Nesset i Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene skal gå inn i et 
kraftfond og skal nyttes i henhold til disse vedtektene.  

 

 
 

§ 2 FORMÅL 

Fondet skal nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettinga i 
tidligere Nesset kommune. I denne sammenheng bør midlene hovedsakelig nyttes til finansiering av 
kommunale utbyggingstiltak, videreutvikling av næringslivet og i samsvar med kommunen sin 
næringsplan. Fondet kan og nyttes til finansiering av kommunale fellestiltak. 
 
 
 

 § 3 STØTTEFORMER 

Tilskudd kan gis som tilskudd til 
 

a) Kommunale grunnlagsinvesteringer som støtter utviklinga av næringslivet i kommunen, 
kommunal utredning og planlegging, i særlige tilfeller til dekning av kommunen sin 
egenkapital i viktige kommunale grunnlagsinvesteringsprosjekt og til 
kommunikasjonsutbygging når det vert sett på som ei kommunal grunnlagsinvestering. 

b) Investeringstilskudd. 

c) Bedriftsutviklingstilskudd. 

d) Kommunale næringsutviklingstiltak. 

e) Tilskudd til landbruk 

 
Det kan og gis stønad i form av lån. Disse skal bare gis når virksomheten har avgjørende betydning 
for kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan 
finansieres gjennom ordinære finansieringskilder. 
 
Kjøp av aksjer i private bedrifter kan gjøres i unntakstilfelle. 
 
Prosjekt som medvirker til å betre sysselsettinga for kvinner og ungdom bør prioriteres. 
 
 

§ 4 STØTTEVILKÅR 

Samla støtte til private næringstiltak 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. 
 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel ikke gis 
for lengre tidsrom enn tre år. 
 

§ 5 FORHOLD TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER PÅ 
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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. Sammensetning, valg og 
valgordning – se vedtekter for kommunedelsutvalget punkt 4. 
 
Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldene 
forskrifter. 
 
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet. 
Ubrukte fondsmidler 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 rådmannen i kurante saker innenfor 
nærmere angitte fullmaktsgrenser. 
 
 
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 kvart 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 fylkesmannen.  
 
                                        ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Vedtatt av Molde kommunestyre i møte den 06.02.20, k-sak 06/20. 
 
 
 


