
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/1088   

Sakstittel:  KJØP AV BIL HJELPEMIDLER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby Formannskap vedtar etter hasteparagrafen å oppta lån på 360 000.- for kjøp av brukt 

bil til helsesenteret/hjelpemidler. 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuelovens § 13 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er behov for å bytte bilen som disponeres av vaktmester på helsesenteret som også har 

ansvaret for å kjøre ut og levere/montere utstyr fra hjelpemiddelssentralen (kommunal 

lovpålagt oppgave) 

Den bilen vi har i dag er det ikke mulig å få inn senger, elektriske rullestoler m.m. 

 

Vi hadde planlagt å legge dette inn i budsjett for 2019 med en kostnad på 600 000.-, som er 

nybilpris for en bil som kan benyttes til dette formålet. 

 

Nå har vi kommet over en brukt bil (2015) med lav kilometerstand, som er identisk med den 

vi hadde tenkt å kjøpe ny. Den brukte koster 360 000.-, altså sparer vi 240 000.- på å kjøpe 

denne. 

 

Vi har budsjett for å kunne lease denne bilen, men det er en dårlig deal å lease varebiler. 

Erfaringsmessig er det kostbart å levere inn en varebil, da de ofte får riper og skader i 

lasterom og på dører. Derfor vil vi finansiere den ved låneopptak i stedet. Da kan vi bruke 

den «opp».   

 

Dette ren Transporter lang utgave med halvhøyt tak og det er bare denne som er på 

bruktmarkedet(Finn.no) med lav km stand , lang utgave og denne høyden. 

 

Vi må beslutte i dag å benytte denne muligheten, og det har vi gjort. Men kan vente til i 

morgen bestemme finansiering. Når bilen er registrert på oss, er det ikke lenger mulig å velge 

leasing, derfor trenger vi et vedtak etter hasteparagrafen på lån.  

 



I gjeldende budsjett, samt konsekvensjustert budsjett for neste år ligger det inn en kostnad for 

leasing (50 000). Dette vil bli fjernet og gå til nedbetaling av lånet i stedte for, slik at dette får 

ingen netto budsjetteffekt.  

 

 

Vurdering: 

Da dette er en bil som kjører relativ lite kilometer årlig, så vurderes det som gunstig for 

kommunen å kjøpe en nyere brukt bil i stedet for en helt ny.  

 

Finansiering ved låneopptak er gunstigere enn leasing på denne typen kjøretøy. Det er to 

former for leasing. Enten ved en restverdi hvor kjøretøyet må leveres tilbake til avtalt tid, 

eller ved leasing ned til kr 0.- hvor vi kan overta bilen etterpå. Begge alternativene har høyere 

rente enn lån, og alternativet med tilbakelevering egner seg ikke for denne typen kjøretøy. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


