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Kvam herad - 3. tertial 2013 

   
Samandrag: 

Rådmannen legg fram rapport om den kommunale økonomien etter 3. tertial 2013.  

 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

 
Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 3. tertial 2013 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  

14.11.2013 3. tertialrapport 2013.pdf  

 

 

 

 

 

26.11.2013 Kvam formannskap 

Røysting:  

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 9 røyster.  

 

FSK-059/13 Tilråding: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande :  



1. Rapporten for 3. tertial 2013 vert teken til vitande.  

2. Driftbudsjettet 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 

undersliggjande tabellar som ligg i rapporten.  

 

Saksordførar: Paul Ringheim 

 

29.11.2013 Kvam eldreråd 

 

Framlegg til tilråding frå Kvam eldreråd: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

 

Røysting: 

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke 

 

KER-014/13 Tilråding: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 3. tertial 2013 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. 

 

17.12.2013 Kvam heradsstyre 

Røysting:  

Tilrådinga frå FSK vart samrøystes vedteke med 27 røyster.  

 

 

HST-085/13 Vedtak: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 3. tertial 2013 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. 
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