
            

Kvam herad 

Sakspapir 
SAKSGANG 

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

Kvam formannskap 06.05.2014 019/14 ANHE 

Rådet for menneske med nedsett 

funksjonsevne 

08.05.2014 010/14 ANHE 

Kvam eldreråd 09.05.2014 008/14 ANHE 

Kvam Ungdomsråd 12.05.2014 009/14 ANHE 

Kvam heradsstyre 19.05.2014 027/14 ANHE 

 

 

Avgjerd av:   
Saksh.:    Anita Hesthamar  

Arkiv:    N-103.1 

Objekt:       

Arkivsaknr 
 13/516 - 25 

 

Kvam herad - Rekneskap og årsmelding 2013 

   
Samandrag: 

Det vert vist til årsmelding og årsrekneskap for 2013, samt andre vedlegg i saka.  

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

 
Kvam heradsstyre godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2013 for Kvam herad. 

06.05.2014 Kvam formannskap 

 

Røysting:  

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.  

 

FSK-019/14 Tilråding: 

 

Kvam heradsstyre godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2013 for Kvam herad. 

 

Saksordførar: Kari Svellingen Nygård, Frp 

 

 

 

09.05.2014 Kvam eldreråd 

Framlegg til vedtak frå Kirsten Aase: KER slutta seg til rådmannen sitt framlegg til vedtak 

med følgjande merknad:  

 

Rekneskapet for 2013 viser eit godt driftsresultat, sjølv om det har vore mange 

innsparingstiltak i 2013. Dei tilsette har hatt store utfordringar i ein travel kvardag. Dette til 

tross, har sjukefråværet gått tilbake til 2010 og 2011 nivå.  

 

Det har vore store utfordringar i Pleie- og omsorg. Kvam eldreråd ser med uro på det store 

presset på korttidsopphald. Vurderings-, opptrenings- og avlastningsopphald vert nedprioritert 

til fordel for søknader frå sjukehus om ferdigbehandla pasientar. Døgnbetaling for desse har 

auka frå 22 i 2012 til 103 i 2013. Det er ventelister til omsorgsbustader og lagtidsplassar. 

Dette må takast omsyn til i budsjettarbeidet for 2015.  



 

Røysting: 

Framlegg frå Kirsten Aase vart samrøystes vedteke med 7 røyster.   

 

KER-008/14 Uttale: 

 

KER slutta seg til rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande merknad:  

 

Rekneskapet for 2013 viser eit godt driftsresultat, sjølv om det har vore mange 

innsparingstiltak i 2013. Dei tilsette har hatt store utfordringar i ein travel kvardag. Dette til 

tross, har sjukefråværet gått tilbake til 2010 og 2011 nivå.  

 

Det har vore store utfordringar i Pleie- og omsorg. Kvam eldreråd ser med uro på det store 

presset på korttidsopphald. Vurderings-, opptrenings- og avlastningsopphald vert nedprioritert 

til fordel for søknader frå sjukehus om ferdigbehandla pasientar. Døgnbetaling for desse har 

auka frå 22 i 2012 til 103 i 2013. Det er ventelister til omsorgsbustader og lagtidsplassar. 

Dette må takast omsyn til i budsjettarbeidet for 2015.  

 

 

 

 

08.05.2014 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 

 

Røysting:  

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 6 røyster.  

 

RPNF-010/14 Uttale:  

Kvam heradsstyre godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2013 for Kvam herad. 

 

 

 

 

 

12.05.2014 Kvam Ungdomsråd 

Røysting:  

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke 

 

URÅD-009/14 Uttale: 

 

Kvam heradsstyre godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2013 for Kvam herad. 

 

 

 

19.05.2014 Kvam heradsstyre 

 

Røysting:  

Tilrådinga frå FSK vart samrøystes vedteke med 27 røyster.  

 

HST-027/14 Vedtak: 

Kvam heradsstyre godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2013 for Kvam herad. 

 

 



 

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

Dok.dato Tittel  

13.03.2014 Kvam herad - gjeldsrapport 31.12.13  

13.03.2014 Kvam herad - aktivarapport  

28.03.2014 Kvam herad - Årsmelding 2013  

04.04.2014 Kvam herad - beretning 2013  

23.04.2014 Uttale frå kontrollutvalet  
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