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Søknad om investeringsmidler til innkjøp av bil/ varebil til Gildeskål kirkelige fellesskap.
Gildeskål kirkelige fellesråd eier pr. tiden en bil/varebil som brukes til daglig drift for
vedlikeholdsavdelingen og ved kirkelige handlinger, stort sett begravelser.
Bilen er i en så dårlig forfatning at den ikke er trygg å kjøre, og derfor parkert.
Fellesrådet ser seg derfor nødt til å gå til innkjøp av ny bil for at vi skal kunne opprettholde vår drift.
Bilen brukes som tidligere nevnt til begravelser, og til å frakte sikringsutstyr for graving av graver,
senke og heve utstyr samt annet utstyr. Den benyttes av både vår egen vedlikeholds stab, men også
av kommunens ansatte ved gravejobbing i forkant av begravelser.
Derfor er det spesielle krav til denne bilen for å dekke bruken for fellesrådets og kommunens
behov. Den bør ha en lengde på 2.70 m i lasterommet, 4 wd og henger feste. Disse kravene fordyrer
bilen betraktelig, og det er bakgrunnen for at fellesrådet løfter en søknad om investeringstilskudd
inn til kommunen.
Saken har vært diskutert i fellesråds møte den 17.9.20, som er av den oppfatning at uten støtte til
innkjøp av bil fra Gildeskål kommune, har ikke fellesrådet økonomisk mulighet til å gå til innkjøp av
en bil som vil dekke det totale behov, med tidligere nevnte krav, men kun gå til innkjøp av en bil
som vil dekke fellesrådet sitt behov for bil.

Med bakgrunn i vedtaket som er referert nedenfor, søkes det herved om et tilskudd på 100 000.-til
innkjøp av varebil som tilfredsstiller kravene til bruk for både Gildeskål kommune og Gildeskål
kirkelige fellesråd.

F- sak 26/20 Ny varebil Gildeskål kirkelige fellesråd.
«Det kjøpes inn en bil som tilfredsstiller de krav som er nødvendig for å dekke behov
til gjennomføring av daglig drift og kirkelige handlinger, samt frakting av utstyr til
graving i forkant av begravelser.
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Kjøpet finansieres ved egenfinansiering fra fellesrådet på inntil 300 000.- nkr og et
investeringstilskudd fra Gildeskål kommune på 100 000.- nkr.
Skulle søknaden om investeringstilskudd ikke få et positivt vedtak, går man til innkjøp
av en varebil som kun dekker fellesrådets behov for varebil.
Det endelige kjøpet og finansieringsplan godkjennes endelig av AU.»
Fellesrådet har forståelse for at denne søknaden må behandles politisk, men håper den blir
behandlet så raskt som mulig da det er et stort behov for å få en varebil på plass så raskt som mulig
for å sikre en god og sikker drift.
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