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Resumé 

I sagen redegøres for brug af forskellige finansieringsformer til anskaffelse af køretøjer i kommunen og hvor-
ledes de påvirker den økonomiske ramme. Valg af finansieringsform påvirker ikke udgiftsniveauet i elbilstra-
tegien væsentligt. Emnet bør indgå i det videre arbejde med fleet management som besluttet i budget 2019.  

Beslutning 

By- og Miljøudvalget vedtog, 
1. at redegørelse om mulige finansieringsformer tages til efterretning, 
2. at valg af finansieringsform og brug af delebiler håndteres i forbindelse med fleet management, som blev 
besluttet i budget 2019, 
3. at By- og Miljøudvalgets indstilling til Magistraten omkring elbilstrategien på den baggrund fastholdes.  

Indstilling 

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller 
1. at redegørelse om mulige finansieringsformer tages til efterretning  
2. at valg af finansieringsform og brug af delebiler håndteres i forbindelse med fleet management, som blev 
besluttet i budget 2019 
3. at By- og Miljøudvalgets indstilling til Magistraten omkring elbilstrategien på den baggrund fastholdes  

Sagsfremstilling 

Magistraten vedtog på mødet den 5. november 2018 at sende sagen om forslag til elbilstrategi tilbage til By- 
og Miljøudvalget og udsatte sagen med særligt henblik på forvaltningens undersøgelse af, om leasingfinan-
siering kan indgå i forbindelse med omlægning af kommunens bilflåde og brugen af delebiler mv. Sagen kan 
ses i bilag 1. 
  
Leasing er en mulig finansieringsform ved anskaffelse af kommunale køretøjer. Størstedelen af de ca. 140 
nuværende køretøjer i kommunen er anskaffet ved køb, mens kun 10 køretøjer er leaset.  
I bilag 2 redegøres for de forskellige mulige finansieringsformer og hvordan de påvirker den kommunale 
økonomi. Ved en fremskyndet udskiftning af køretøjer kan der være en fordel ved leasing frem for køb, da 
udgiften fordeles over flere år. Ligeledes er der mulighed for at de kommunalt benyttede biler, kan opnå en 
højere benyttelsesgrad ved at de deles med andre i ledige perioder. Leasing og delebiler kan dermed indgå i 
omstillingen af kommunens køretøjer til el, men vurderes ikke at have en afgørende betydning for udgiftsni-
veauet. Både beslutning om valg af finansiering og effektivisering ved blandt andet delebiler indgår i forbin-
delse med fleet management (Flådestyring), der blev besluttet i budget 2019 og disse løsninger bør derfor 
håndteres i denne forbindelse. For at sikre en hurtig og økonomisk optimal omstilling til elbiler vil der blive 
skabt tæt samarbejde mellem elbilstrategi og fleet management fremover.  
  
By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering 
Valg af finansiering af køretøjer vurderes ikke at være afgørende for økonomien i elbilstrategien. En grundig 
vurdering af fordele og ulemper ved leasing, samt muligheden for at bruge delebiler behandles uafhængigt af 
elbilstrategien i forbindelse med opstart af fleet management.  

Økonomi 

Ingen 
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