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Anskaffelse av ny hjullaster og brøytestikkmaskin

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1.

Gildeskål kommune kjøper ny brøytestikkemaskin til 0,632 mnok eks mva.

2.

Kommunedirektøren får mandat til å gi et bud på inntil 1 mnok for hjullaster
med tilbehør.

Bakgrunn for saken:
Brøytestikkemaskin som har vært brukt til nå er en maskin som tidligere er kassert fra
Vegvesenet. Maskinen er nå kondemnert.
Det ble bevilget 0,5 mnok i budsjettet 2019 for kjøp av ny brøytestikkemaskin. I budsjettet
for 2020 ble det besluttet å leie istedenfor å kjøpe. På det tidspunktet dette ble besluttet fikk
vi signaler fra Veidekke om at vi kunne leie maskin hos dem og bruke egne folk til å sette ned
brøytestikkene. Tidlig i sommer fikk Gildeskål kommune (GK) kontrabeskjed fra Veidekke om
at GK måtte leie med mann fra dem. Dette gjør at kostnadene tredobles og kommer opp i
samme kostnad som GK hentet inn i 2016 på å sette bort denne jobben. I dag snakker vi om
en kostnad mellom 0,3 og 0,4 mnok pr år. Veidekke sier at de fra neste år vil kjøpe disse
tjenestene selv hos underentreprenører og kvitte seg med maskinene.

Vurdering:
GK har nå innhentet pris på en ny brøytestikkemaskin og tilbudet vi har fått er på ca. 0,6
mnok eks mva. Ingen lokale entreprenører har en slik maskin og er heller ikke villig til å
investere i en fordi det ikke lønner seg.
GK har kontaktet Meløy kommune (MK)for å evt. få til et samarbeid om denne og andre
tjenester. MK har egen hjullaster og eget klippeaggregat for kantslått, men ikke
brøytestikkemaskin. De kjøper denne tjenesten hos Veidekke, men fra neste år må de finne
en annen løsning og det kan være at de leier hos oss hvis vi går til investering av en. Det kan
også være aktuelt og utveksle utstyr slik som kantkutter. GK sliter hvert år med etterslep på
kantslått ut fra prioriteringer vi må gjøre i forhold til budsjettet for sommervedlikehold.
Det siste året har GK gjentatte ganger leid hjullaster hos en lokal entreprenør for å få utført
forskjellige oppgaver. Dette er oppgaver som opplasting av masser, løfting og forflytning av
utstyr, veivedlikehold og ikke minst snørydding og strøing rundt formålsbyggene våre når det
er kraftig snøfall. Vår entreprenør på vintervedlikehold klarer ikke å levere denne tjenesten
godt og fort nok når det blir krevende vinterforhold ut fra forutsetningene slik de er i
gjeldende kontrakt. Det vil bli betydelig økning i beredskapskostnaden hvis responstiden ved
store snøfall skal reduseres. GK har i dag toppkvalifiserte ansatte på Teknisk drift som
gjennom mange år har opparbeidet seg erfaring på dette området. Det handler om å bruke
den kunnskapen og ressursene vi allerede har i organisasjonen. En hjullaster med pallegaffel
vil lette hverdagen for de ansatte med tanke på tunge løft og slitasje på kroppen.
Hjullasteren GK leier har lenge vært til salgs ut fra at nevnte entreprenør trapper ned sin
virksomhet. GK har gjennom mange år kjøpt tjenester hos denne entreprenøren til gode
priser i forhold til lokale konkurrenter. Prisnivået ventes å bli betydelig høyere når denne
entreprenøren gir seg. GK hadde først tenkt å leie hjullaster frem til neste år og da legge inn
forslag om kjøp av hjullaster i budsjettet for 2021. GK er uansett nødt til å klargjøre
hjullasteren for brøytestikkmaskin og det koster mellom 10 og 50 tusen kroner. GK får pr i
dag leie maskin for svært gunstige betingelser. Det er ingen andre som leier ut på slike
betingelser. Skal vi leie hos eks. Ramirent snakker vi om en pris på mellom 32 og 45 tusen
uten frakt pr mnd. Kommunaldirektøren mener derfor det er mest hensiktsmessig og kjøpe
hjullaster nå. Å basere seg på leie med dagens betingelser er lite forutsigbart. Ut fra dette og
slik situasjonen er nå ser Kommunedirektøren det som svært fordelaktig å kjøpe denne
hjullasteren med tilbehør. Tilbehøret dreier seg i hovedsak om kosteutstyr for å ta opp
strøsand på våren. Dette er også en tjeneste GK har kjøpt hos denne entreprenøren til gode
priser i forhold til lokale konkurrenter. GK har tidligere opplevd en tredobling av prisen hos
andre entreprenører for denne tjenesten.
Ut fra undersøkelser som er gjort i markedet er prisen på hjullaster med utstyr på nivå med
markedsprisen for tilsvarende maskin og utstyr. Av erfaring vet vi at alt av utstyr fra denne
entreprenøren er særdeles godt vedlikeholdt og ivaretatt.

Finansiering:
Kjøp av brøytestikkemaskin og hjullaster med tilbehør er en investering som må finansiers
med fond eller lån. Ubrukte lånemidler kan også benyttes. I tertialrapport 2/2020 vil alle
prosjekter evalueres og da kan eventuelle ubrukte lånemidler heller benyttes som
finansieringsform slik at vi unngår en økning i renter og avdrag i inneværende år som følge
av at nytt lån tas opp. Bruk av fond vil påvirke avkastningen på finansielle instrument.

Kommunedirektøren foreslår derfor at finansieringsformen vurderes i tertialrapport 2/2020
som behandles i kommunestyret i oktober.

Konklusjon:
Ut fra vurderingene som er gjort over foreslår kommunedirektøren å kjøpe ny
brøytestikkesetter og nevnte hjullaster med tilbehør. GK har toppkvalifiserte mannskaper som
har kapasitet til å utføre oppgavene som nevnes over. Hvis GK skal klare å levere den
kvaliteten som forventes, spesielt med tanke på snørydding, strøing og nødreparasjoner så
må GK ha en egen beredskap på dette. Slik Kommunedirektøren ser det er ikke GK i
konkurranse med lokale entreprenører på disse tjenestene da det fra kommunens side kun
utføres arbeid i egenregi.
Finansiering av investeringen vurderes i tertialrapport 2/2020.

