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Kvam herad - 1. tertial 2013 

 
Samandrag: 

Rådmannen legg fram rapport om den kommunale økonomien etter 1. tertial 2013.  

 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

 
Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. 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. 

4. Låneramma vert utvida med 20 mill.kr til 167 mill.kr for 2013 for å finansiera nye og 

utvida prosjektrammer.  

5. Låneavdraget vert nedjustert til 26,25 mill.kr for 2013.  

 

 

 

04.06.2013 Kvam formannskap 

 

Fellesframlegg frå  /Krf, Sp, Sv, KTL, H og V,  nytt pkt 6: 

Øystese Bibliotek vert halde ope 2 dagar à 4 timar i veka ut året 2013. 

 

Røysting: 

Framlegget frå rådmannen fekk 9 røyster og vart samrøystes tilrådd 

Fellesframlegget fekk 7 røyster og vart tilrådd mot 2 røyster 

 

FSK-029/13 Tilråding frå formannskapet: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. 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. 

4. Låneramma vert utvida med 20 mill.kr til 167 mill.kr for 2013 for å finansiera nye og 

utvida prosjektrammer.  



5. Låneavdraget vert nedjustert til 26,25 mill.kr for 2013. 

6. Øystese Bibliotek vert halde ope 2 dagar à 4 timar i veka ut året 2013. 

 

 

Saksordførar: Heidi Sandven Botnen, Krf. 

 

 

 

 

07.06.2013 Kvam eldreråd 

 

Framlegg til vedtak: 

Tilråding frå FSK 

 

Røysting: 

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke 

 

KER-007/13 Tilråding: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. 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. 

4. Låneramma vert utvida med 20 mill.kr til 167 mill.kr for 2013 for å finansiera nye og 

utvida prosjektrammer.  

5. Låneavdraget vert nedjustert til 26,25 mill.kr for 2013. 

6. Øystese Bibliotek vert halde ope 2 dagar à 4 timar i veka ut året 2013. 

 

 

 

 

 

 

18.06.2013 Kvam heradsstyre 

 

 

Rådmannen viste til skrivefeil i rapporten som skal rettast opp. .  

 

Framlegg frå Ap v/Atle Naterstad 

Rådmannen sitt framlegg vert vedteke 

 

 

Røysting: 

Tilrådinga frå formannskapet fekk 19 røyster og vart vedteke. 

Framlegget frå Ap fekk 8 røyster  

 

HST-040/13 Vedtak: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 1. 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. 

4. Låneramma vert utvida med 20 mill.kr til 167 mill.kr for 2013 for å finansiera nye og 

utvida prosjektrammer.  

5. Låneavdraget vert nedjustert til 26,25 mill.kr for 2013. 

6. Øystese Bibliotek vert halde ope 2 dagar à 4 timar i veka ut året 2013. 

 

 

 

 

 

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

Dok.dato Tittel  

20.05.2013 Kvam herad finansrapport aktiva pr. 30. april 2013.pdf  

20.05.2013 Kvam herad finansrapport gjeld pr. 30. april 2013.pdf  

23.05.2013 Kvam herad 1. tertialrapport 2013.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksopplysningar: 

x 

 

 

Vurdering: 

x 
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