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HØRINGSSVAR LOVFORSLAG OM STATLIG GODKJENNING AV KOMMUNALE 
LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALER I FORKANT AV KOMMUNEREFORMEN 
 
Mandal bystyre har behandlet høringsuttalelsen til nytt lovforslag i forkant av 
kommunereformen, med referanse sak 14/3975. Det vises til vedlagt saksframlegg og 
protokoll fra bystyrets behandling den 19. juni d.å.   
 
Vedtak i Bystyret - 19.06.2014 : 
 
Bystyret slutter seg til departementets høringsforslag knyttet til statlig kontroll og 
godkjenning av kommunenes låneopptak og langsiktige leieavtaler (finansiell 
leasing) for budsjettårene 2015 – 2017.  
Mandal bystyre gjør imidlertid oppmerksom på at statlig kontroll bør omfatte hele 
investeringsbudsjettet, slik at også tiltak som finansieres fra fond eller salg av 
anleggsmidler blir gjenstand for vurdering og kontroll.  
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Wenke Nome 
Økonomisjef 

 
 
 
 

 
1 Særutskrift - Høring om lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak 

og enkelte leieavtaler før iverksetting av kommunereformen 
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