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Anskaffelse av nyttekjøretøy til kirkegårdsdriften
Aktuelle referanser:
· FR-sak 35/03 Bil til kirkegårdsdriften.
· Rapport EU-kontroll
Saksopplysninger:
Pickupen fellesrådet har eid siden 2003 er en Mitsubishi L200 1993 modell. Den
var nå i august inne på EU-kontroll og fikk kjøreforbud. Estimerte kostander for å
få bilden godkjent er på ca 30 000 kroner og vi er gjort oppmerksom på at det
fort kan bli enda dyrere om vi vil gjøre tiltak for å kunne bruke bilen i noen år
fremover.
Representantene i fellesrådet har gitt leder og kirkeverge et tydelig råd om å
utrede en sak hvor vi ikke bevilger penger til en omfattende reparasjon med
heller går til anskaffelse av en "ny" bruktbil som tilfredsstiller de krav vi har til
kjøretøyet.
"Ny" bruktbil må kunne trekke gravemaskin/plenklippere på henger samt
transportere senkeapparat, tineapparat og annet utsyr som er nødvendig for å
gjennomføre åpning og lukking av grav i Lyngdal, Austad og Kvås på en sikker
og kostnadseffektiv måte.
På disposisjonsfond har fellesrådet pt. i overkant av 270 000 kr.
Etter å ha vurdert vårt behov, årlig kjørelengde, priser i markedet, ulike
finansieringsordninger og vår samlede økonomiske evne er vi kommet frem til at
det vil være fornuftig å kjøpe en pickup som er mellom 4-6 år gammel. I dette
segmentet vil det være mulig å finne et kjøretøy som vil kunne tjene fellesrådet
de neste anslagsvis 10 årene. En kombinasjon av bruk av fond og bilfinansiering
(lån) vil være å foretrekke da det vil gi mulighet til å finansiere kjøpet over flere
budsjettår.
Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å bevilge inntil 240 000 kroner til kjøp av
nyttekjøretøy til kirkegårdsdriften i Lyngdal. Hvis mulig, om selger tilbyr en
bilfinansieringsløsing, kan inntil halve beløpet finansieres slik. Kirkevergen gis
fullmakt til å anskaffe kjøretøyet i samarbeid med kirkegårdsarbeider. Ved
eventuelt opptak av lån søkes bispedømmerådet om den nødvendige
godkjenning.

Særutskrift:

