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Beskrivelse af økonomien ift. leasingrammer
I forbindelse med forelæggelse af sagen for miljø- og klimaudvalget den 24.
juni 2021 pkt. 4 anbefalede udvalget sagens indstilling. Samtidig ønskede udvalget tilføjet et bilag, der klart beskriver økonomien ift. leasingrammerne.
Finansiel leasing
Ved regionsrådets godkendelse af denne sag kan der efterfølgende udtages
en finansiel leasingramme på 50,0 mio. kr. til anskaffelse af køretøjer. Udtagelsen af leasingrammen har i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser
for driftsbudgettet.
Når regionen efterfølgende anvender rammen, og dermed ønsker at anskaffe
et konkret køretøj, så nedskrives 50 mio. kr. rammen med køretøjets anskaffelsespris - og derfor vil rammen på et tidspunkt være brugt op.
Ved anskaffelse af et konkret køretøj indgås en aftale mellem Region Hovedstaden og KommuneLeasing, hvor aftale om tilbagebetalingsperiodens
længde og restværdi for køretøjet fastsættes (restværdien er den pris som køretøjet overdrages til ved leasingperiodens afslutning). Region Hovedstaden
betaler de aftalte halvårlige leasingydelser, og ved den aftalte periodes udløb
kan Region Hovedstaden vælge at betale restværdien og omregistrere køretøjet til Region Hovedstaden - eller alternativt sørge for at skaffe en 3.- mand der
køber køretøjet. De halvårlige leasingydelser og til slut betaling af restværdien
betales via det eksisterende driftsbudget.
Leasingperioden/tilbagebetalingsperioden varierer, ift. hvilket køretøj der anskaffes. For de mindre køretøjer er tilbagebetalingsperioden typisk 4 år + restværdi, og ved anskaffelse af tunge køretøjer anvendes tilbagebetalingsprofiler
på op til 8 år plus restværdi.

Operationel leasing
Ved regionsrådets godkendelse af denne sag kan der udtages en operationel
leasingramme på 2,0 mio. kr. Udtagelsen af leasingrammen har i sig selv ikke
nogen økonomiske konsekvenser.
Inden for leasingrammens beløb vil det være muligt at indgå aftaler om operationel leasing af køretøjer. De månedlige leasingydelser betales af det eksisterende driftsbudget, der hvor køretøjet anvendes.
Operationel leasing er kendetegnet ved, at man opnår en brugsret til køretøjet
i en aftalt periode, hvorefter køretøjet returneres til leasinggiver. Dvs. regionen
kommer aldrig til at eje køretøjet. Operationel leasing anvendes kun undtagelsesvist i Region Hovedstaden. Fx i tilfælde, hvor der er behov for et køretøj i
en afgrænset periode, og hvor køretøjet ikke vurderes at kunne finde efterfølgende anvendelse i den samlede bilflåde. I øjeblikket har regionen et enkelt
operationel leaset køretøj, hvor aftalen udløber senere på året, så det er en
mulighed, det sjældent er nødvendigt at anvende. Men det vil ikke være muligt
at indgå nye aftaler uden en godkendt ramme til operationel leasing.
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