
            

Kvam herad 

Sakspapir 
SAKSGANG 

Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. 

Kvam formannskap 10.06.2014 030/14 ANHE 

Rådet for menneske med nedsett 

funksjonsevne 

12.06.2014 018/14 ANHE 

Kvam eldreråd 13.06.2014 014/14 ANHE 

Kvam heradsstyre 17.06.2014 052/14 ANHE 

 

 

 

Avgjerd av:   
Saksh.:    Anita Hesthamar  

Arkiv:    N-103.1 

Objekt:       

Arkivsaknr 
 14/626 - 1 

 

Kvam herad - 1. tertial 2014 

   
Samandrag: 

Rådmannen legg fram rapport om den kommunale økonomien etter 1. tertial 2014 

 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. tertial 2014 vert teken til vitande. 

 

2. Driftsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for drift og underliggjande 

tabellar som ligg i rapporten. 

 

3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for investeringar og 

underliggjande tabellar som ligg i rapporten. 

 

 

 

 

10.06.2014 Kvam formannskap 

 

Framlegg til vedtak frå ordførar: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

 

Røysting: 

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke 

 

 

 

FSK-030/14 Tilråding: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. tertial 2014 vert teken til vitande. 

 



2. Driftsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for drift og underliggjande 

tabellar som ligg i rapporten. 

 

3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for investeringar og 

underliggjande tabellar som ligg i rapporten. 

 

Saksordførar: Jostein Ljones, Sp 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2014 Kvam heradsstyre 

 

Røysting:  

FSK si tilråding vart samrøystes vedteke med 26 røyster  

 

 

 

HST-052/14 Vedtak: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. tertial 2014 vert teken til vitande. 

 

2. Driftsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for drift og underliggjande 

tabellar som ligg i rapporten. 

 

3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for investeringar og 

underliggjande tabellar som ligg i rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2014 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 

 

Framlegg frå Gunnar Helle, leiar: som rådmannen sitt framlegg til vedtak.  

 

Røysting:  

Framlegg frå Gunnar Helle vart samrøystes vedteke med 6 røyster.  

 

 

RPNF-018/14 Uttale: 

 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. tertial 2014 vert teken til vitande. 

 

2. Driftsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for drift og underliggjande 

tabellar som ligg i rapporten. 



 

3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for investeringar og 

underliggjande tabellar som ligg i rapporten. 

 

 

 

 

Liste med vedlegg som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: 

Dok.dato Tittel  

16.05.2014 Kvam herad - fiansielle aktiva 30.04.14  

16.05.2014 Kvam herad - gjeldsrapport 30.04.14  

30.05.2014 Kvam herad - 1. tertialrapport 2014  
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