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Arkivsak: 19/808   

Sakstittel:  INNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån, inntil kroner 1 800 000.- til innkjøp av 4 biler til 

hjemmetjenesten i Kjøllefjord. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har i mange år leaset tjenestebiler til hjemmetjenesten. Nå ved årsskiftet går 

nåværende leasingavtale ut, for de 4 bilene ved hjemmetjenesten i Kjøllefjord. 

 

Det er utlyst konkurranse i Doffin på innkjøp av 4 biler (med grønne skilt) til erstatning for 

de vi må levere inn ved årsskiftet. Det har vært forsøkt med små personbiler for å se om det 

blir mindre skader enn ved varebiler som har vært brukt tidligere. Det er ingen stor forskjell å 

registrere. Vi går nå tilbake til varebiler med grønne skilt. Vi får da refundert MVA på både 

innkjøp, skader, drivstoff, dekk, forsikringer osv , noe vi ikke gjør på biler med hvite skilt.  

 

Renter for leasingavtaler ligger ofte 2-3% høyere enn ordinære lånerenter for kommunene, og 

bilene må være skadefri ved innlevering.  

 

Fordelen med leasing er at bilene fornyes ofte, det blir dermed færre avbrudd og 

verkstedopphold. 

 

Et låneopptak vil ikke øke utgiftene, men budsjettmessig flyttes det som er postert på leasing 

til postene for avdrag og renter. 

 

Vurdering: 

 

Leasing av biler har vært gjort i mange år. Fordelen er at bilene skiftes ofte ut, og at 

kostnaden belastes direkte i driften.  

 

Vi ser nå at kostnadene ved innlevering av biler er økende. Årsaken er sikkert sammensatt, 

men nye biler er mer utsatt for skader, på grunn av utformingen av kjøretøyene. Det er i 

tillegg en annen terskel for hva som «aksepteres» av småskader på en varebil og en personbil 

som vi jo har hatt de siste årene. I hjemmetjenesten er det mange brukere på hver bil, og vi 



ser at alle bilene i mer eller mindre grad har skader ved innlevering. Kostnaden ved 

innlevering kan, i enkelte tilfeller, være nesten like høy som leasingkostnadene gjennom 3 år.  

 

Ved kjøp av biler kan vi beholde de så lenge vi vil. Vi kan kjøre så mange kilometer vi vil og 

vi får ingen kostnader ved avhending. I tillegg er rentene lavere. Slik rådmannen vurdere det 

vil fordelene ved å eie biler veie opp mot ulempene. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


