
Notat

Finansiering af omstilling af bilparken
Omstilling af bilparken fra overvejende konventionel til helt eller delvist eldreven kræver udskiftning af de 
pågældende køretøjer. Anskaffelsen af de nye køretøjer kan overordnet finansieres på tre måder: køb på 
anlæg, køb på drift eller leasing.

Køb på drift eller anlæg involvere begge en stor udgift up front ved anskaffelse af køretøjet. Den konkrete 
sondring mellem drift og anlæg afhænger af en række forhold. Et-til-et udskiftning af et køretøj vil kunne 
typisk kunne afholdes på drift, hvis beløbet for anskaffelsen i øvrigt er inden for det årlige driftsbudget på 
den institution, der anvender køretøjet. Her bemærkes det, at der ikke kan tages konkret højde for den 
kommende fleet management-struktur.

Større engangsinvesteringer som særligt dyre køretøjer eller fremrykket udskiftning af bilparken vil kræve 
ekstra finansiering og typisk blive afsat som et anlægsprojekt. Køb på drift stiller krav til finansiering inden 
for servicerammen, men køb på anlæg stiller krav til prioritering inden for anlægsrammen.

Et alternativet til køb er leasing, hvor betalingen ikke falder ved anskaffelse men periodiseres ud over tid. 
Den årlige omkostning vil således være lavere, hvilket stiller lavere finansieringsmæssige krav til at 
gennemføre en omfattende omstilling rimeligt hurtigt. De årlige udgifter vil som hovedregel være inden for 
servicerammen, idet kun Frederiksberg Renovationen og F86 er undtaget. Dermed vil leasingfinansiering 
stille krav til en prioritering inden for servicerammen med et lavere beløb end ved køb af køretøjerne men 
over en længere periode.

Der følger en række regler med leasingfinansiering, som uddybes i det følgende.

Leasingfinansiering

De overordnede regler for indgåelse af leje- og leasingaftaler er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets 
bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. samt i kommunens 
Principper for økonomistyring afsnit 17.5. 

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at alle leasingaftaler skal indgås med 
KommuneLeasing.

Der er forskellige regler for leasing af driftsmidler og leasing af anlæg.
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Leje- eller leasing af driftsmidler

Leasing af driftsmidler sidestilles ikke med en anlægsopgave og påvirker derfor ikke kommunens 
låneramme. Leasingaftaler af driftsmidler kan indgås af områdedirektørerne og direktøren kan ligeledes 
udpge, hvilke medarbejdere der har fuldmagt til at indhente leasingtilbud og/eller indgå leasingaftaler.

Driftsmidler omfatter eksempelvis høreapparater, IT-udstyr, biler, maskiner, inventar o.lign. Det vurderes 
altså, at biler finansieret via leasing som hovedregel falder i denne kategori.

Et område/afdeling kan kun indgå leasingaftaler af driftsmidler, hvis nedenstående er opfyldt:

 der er budgetmæssig dækning for leasingydelserne både i budgetåret og i overslagsårene.
 leasingydelserne ikke strækker sig over mere end 5 år (hvis perioden er længere skal aftalen 

godkendes af Magistraten).
 leasingfinansiering af anskaffelsen skal være under 500.000 kr. (hvis beløbet er større, skal aftalen 

godkendes i fagudvalget, medmindre der i forbindelse med budgetlægning).

Der skelnes mellem operationel og finansiel leasing. Ved et finansielt leaset aktiv forstås et aktiv, som 
kommunen leaser, og hvor alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen overføres til kommunen, 
selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen, mens leasinggiver ved operationel leasing 
beholder de fleste risici forbundet med ejerskabet.

Kommunen har ultimo 2017 finansielle leasingforpligtelser for 28,9 mio. kr., som primært vedrører Aveny-
T (25,6 mio. kr.), biler og hjælpemilder mv. Endvidere har kommunen indgået en finansiel leasingaftale om 
etablering af Flintholm svømmehal og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allè, ombygning af Aveny T samt 
parkeringskælder på Langelands Plads. Disse leasingaftaler forventes at træde i kraft i 2018. Ultimo 2017 
der afholdt anlægsudgifter vedrørende disse for 243,5 mio. kr., og en kommunal hæftelse på tilsvarende 
beløb fremgår under”Eventualforpligtelser” i regnskabet.

Anvendelsen af operationel leasing er forholdsvis begrænset i Frederiksberg Kommune (udgjorde 797 t. 
kr. ultimo 2017 og vedrørte 9 biler og 2 kopimaskiner).

Leasing finansiering igennem KommuneLeasing

Alle leasingaftaler skal indgås med KommuneLeasing. KommuneLeasing har generelt en relativt lav 
leasingrente sammenlignet med andre leasingselskaber. Eksempelvis er renten på en variabelt forrentet 
leasingaftale 5. december 2018 på 0,35 pct. og på en fast forrentet leasingaftale 0,6 pct. (ved en løbetid 
på 5 år).

Så længe leasingrenten er lavere end den rente kommunen opnår ved placering af overskudslikviditet hos 
kommunens porteføljeforvaltere, er det i udgangspunktet fornuftigt at lease frem for at finansiere 
anskaffelser af kassen. Kommunen forventes at opnå et gennemsnitligt afkast på omkring 1,4-2 pct. på 
placering af overskudslikviditeten i budget 2018 inkl. overslagsår, og det vurderes således – alt andet lige 
– at være fornuftigt at give mulighed for at lease anskaffelser.


