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Kvam herad - 2. tertial 2013 

 
Samandrag: 

Rådmannen legg fram rapport om den kommunale økonomien etter 2. tertial 2013.  

 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

 
Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 2. 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. 

 

 

 

01.10.2013 Kvam formannskap 

 

Røysting:  

Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke med 8 røyster. Siriann Lillevik, KTL 

hadde permisjon frå møtet då saka vart behandla.  

 

FSK-047/13 Tilråding: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 2. 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. 

 

Saksordførar: Bjarne Mo, H 

 

 

 

 

 

 



04.10.2013 Kvam eldreråd 

 

Fellesframlegg til tilråding: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

 

Røysting: 

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke 

 

KER-010/13 Tilråding: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 2. 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. 

 

 

 

08.10.2013 Kvam heradsstyre 

 

Framlegg frå Bjørgulv Hauger, Frp:  

Nytt punkt 4. i tilrådinga til FSK: HST løyver 200 000 kr. til strakstiltak i pleie og omsorg. 

Summen vert finansiert med redusert overskot.  

 

 

Røysting:  

Tilrådinga frå FSK vart samrøystes vedteke med 27 røyster  

 

Framlegget frå Bjørgulv Hauger, Frp vart samrøystes vedteke med 27 røyster.  

 

HST-060/13 Vedtak: 

Kvam heradsstyre vedtar følgjande: 

1. Rapporten for 2. 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. HST løyver 200 000 kr. til strakstiltak i pleie og omsorg. Summen vert finansiert 

med redusert overskot.  

 

 

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

Dok.dato Tittel  

12.09.2013 Finansrapport obligasjoner_2T13.pdf  

12.09.2013 Gjeldsrapport_2T13.pdf  

20.09.2013 Notat 2. tertial_Oppvekst.pdf  

20.09.2013 Notat 2. tertial_Helse og omsorg.pdf  

20.09.2013 2. tertialrapport 2013.pdf  
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