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STATUTTER FOR "FONDET TIL TYSNES HERREDS VEL" 

 

1. Fondet er opprettet av dr.philos Halkild Nilsen og hans søster Ingeborg Nilsen ved Halkild 

Nilsens testament av 11. november 1939 og kodisiller av henholdsvis 27. september 1960 

og 6. april 1964, i takknemlig erindring om sorgløse og hyggelige barndoms- og 

ungdomsdager tilbragt i Fortøen og Færevåg, og til minne om sin hjertensgode og 

uforglemmelige mor Elie Nilsen, født på "Sunda" i Reksteren 15. august 1857, og død på 

"Solbjørg" i Hop 24. september 1939. 

 

Grunnkapitalen utgjorde ifølge booppgjøret etter Halkild Nilsen kr. 437.532,81 – 

firehundreogtrettisjutusenfemhundreogtrettito 81/100 – pr. 13. desember 1974. Fondet er 

fritatt fra å betale areveavgift. Kapitalen må ikke angripes eller forminskes. 

 

II. Fondets midler skal gjøres fruktbringende på den måte som for offentlige stiftelsers 

midler er eller blir bestemt. Dersom det gis valg mellom to eller flere anbringelsesmåter 

skal kapitalen anbringes på den mest betryggende måte. De midler som foreligger ved 

fondets stadfestelse skal dog godtas selv om de ikke yter regelbestemt sikkerhet. 

 

III. Fondet skal forvaltes av ein komité bestående av Tysnes kommune ordfører og 

sogneprest, samt en finanskyndig person oppnevnt av fylkesmannen. Dersom noen av 

disse tre er uvillig til å overta vervet, oppnevner Tysnes kommunestyre i vedkommendes 

sted en annan mann eller kvinne. 

 

Fondskomitéen kan ansette regnskapsfører, hvis lønn i tilfelle fastsettes av komitéen med 

fylkesmannens godkjenning. 

 

IV. For at det opprettede fond ikke skal svekkes eller forringes i verdi skal 1/10 av 

renteavkastningen tillegges fondet. 

 

Fondets øvrige avkastning blir å anvende etter fondsstyrets nærmere bestemmelse herom 

til slike formål som kan tjene det allmene beste i Tysnes kommune, slik grensene for 

denne var i 1939, dog ikke slik at den avlaster det offentlige og overtar byrder som ellers 

påhviler stat og kommune. 

 

Ved disponering av fondets renteavkastning blir fondsoppretternes eget ønske å følge slik 

som fremgår av fondsoppretternes skriv, datert Allehelgenssøndag 1939 med senere 
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endringer av henholdsvis 27. september 1960 og 6. april 1964. Nevnte skriv med 

kodisiller er vedheftet disse statutter. 

 

Ved utdelingen av rentene må det på ingen måte tas politiske hensyn, og det i 1939 

daværende Uggdal sogn (med Sør - Reksteren) må fortrinnsvis, under ellers like vilkår, 

komme i betraktning. 

 

For at man skal kunne løse eller samle seg om større oppgaver kan rentene opplegges helt 

eller delvis gjennom flere år. 

 

Det står enhver i Tysnes kommune fritt å innsende forslag til fondets styre til løsning av 

de oppgaver fondet tar sikte på. Dersom fondsstyrets avgjørelse er påvirket av personlige 

eller utenforliggende hensyn kan ethvert kommunestyremedlem påklage saken til 

departementet, som i tilfellet treffer de nødvendige beslutninger. 

 

Utdelingen av rentene offentliggjøres den 15. august hver år utdelingen foretas. 

 

Fondsoppretternes kusine, Solveig Færevåg, skal hvert år ha utbetalt kr. 1.000,- av 

fondsmidlene, som utbetales halvårsvis så lenge hun lever. 

 

V. For fondet skal det gjelde den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er fastsatt 

for offentlige stiftelser, samt at regnskapet hvert år innen februar måndeds utgang blir å 

innsende til fylkesmannen. 

 

 

Uggdalseidet, 17. desember 1992 

 

 

 

Helge Hauge  Arvid A. Fosse Torbjørn Reiso 
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