Leasing giver Kolding
Kommune overblik og
sikkerhed i budgettet
Ved at lease en del af bilparken får Kolding Kommune
bedre overblik over sit reelle behov, nyere biler samt større
budgetsikkerhed. Kommunen har samarbejdet med LeasePlan
Danmark siden 2008.

Ligesom mange andre kommuner prioriterer Kolding
Kommune budgetsikkerhed højt. Da kommunen i
2008 indgik et samarbejde med LeasePlan Danmark,
var årsagen dels et ønske om at udskifte nogle af de
ældre biler i vognparken, men især at sikre sig mod
den usikkerhed svingningerne på brugtvognsmarkedet giver, der kunne få budgetterne til at skride.
”Når jeg sidder med
hele overblikket,
bliver jeg bedre i
stand til at rådgive de
forskellige afdelinger
om hvilke biler, det
bedst kan betale sig
at benytte. Her kan
jeg også trække på
LeasePlans viden,
og det giver os en
stor fordel i at træffe
nogle gode valg,”
Kim Vitved Svennum
Fleet Manager
Kolding Kommune

”Som kommune er det helt afgørende for os, at
vi optimerer driften, og at vi har sikkerhed i vores
budgetter. Det har vi fået ved at gå over til leasing,
hvor vi får en fast månedlig ydelse sammen med en
lang række andre fordele som brændstofrabatter og
forsikringer,” forklarer Kim Vitved Svennum, der er
Fleet Manager i Kolding Kommune og har det samlede ansvar for alle kommunens biler.
Siden begyndelsen er aftalen blevet udvidet, så
Kolding Kommune i dag leaser knap halvdelen af
kommunens i alt 300 køretøjer.
Giver indsigt i medarbejdernes behov
Aftalen betyder, at kommunen får bedre indsigt i
forbruget og det reelle behov. Før i tiden havde man
ikke et samlet overblik over, hvor mange kilometer
bilerne kørte, og hvad omkostningerne reelt var.
”Ved at skifte til leasing har vi fået mulighed for at få
en masse data og trække statistik om køretøjernes
antal kørte kilometer. Det giver os værdifuld indsigt
og viden, som vi bl.a. kan bruge, når vi skal skifte til
nye biler. På den måde kan vi tilpasse vores vognpark, så den bliver mest effektiv, og vi skærer ned på
omkostningerne,” forklarer Kim Vitved Svennum.

lingerne, som ikke længere skal bruge lang tid på at
holde sig opdateret på bilmarkedet.
”Når jeg sidder med hele overblikket, bliver jeg
bedre i stand til at rådgive de forskellige afdelinger
om hvilke biler, det bedst kan betale sig at benytte.
Her kan jeg også trække på LeasePlans viden, og det
giver os en stor fordel i at træffe nogle gode valg,”
siger Kim Vitved Svennum.
Opdaterede køretøjer
For Kolding Kommune har det været vigtigt med en
samarbejdspartner, der kan levere lige præcis de
leasingbiler, der er brug for. Det krav lever LeasePlan
op til.
”Der er en fordel i at samarbejde med en stor spiller,
der til enhver tid kan stille med de biler, der bedst
opfylder vores behov. Markedet skifter hurtigt, og
det kan være svært at forudsige flere år ud i fremtiden. Hvem ved, om vi for eksempel om nogle år skal
skifte til hybrid eller helt nye mærker,” siger Kim
Vitved Svennum.
Med leasing får kommunen desuden køretøjer, som
er nyere og mere sikre. Det er vigtigt for arbejdsmiljøet.
”Mange af vores medarbejdere bruger rigtig meget
tid i bilen. Så det er naturligvis vigtigt, at de har
nogle biler, som de trives i, og som sikrer gode
arbejdsbetingelser. Leasing giver os mulighed for
løbende at udskifte bilerne til nye modeller til gavn
for arbejdsmiljøet,” slutter Kim Vitved Svennum.

Samarbejdet med LeasePlan har samlet det overord- Hvis du vil høre mere om LeasePlan Danmarks løsnede ansvar hos én person i kommunen, hvor det før ninger til kommuner, kan du kontakte Key Account
Manager Henrik Thorning på 36 73 84 47.
var spredt ud i mange afdelinger. Centraliseringen
samler al viden et sted, og det frigiver tid ude i afde-

Derfor har Kolding Kommune valgt at lease
Udfordring
Kolding Kommune ønskede at udskifte en del af deres
ældre bilflåde og efterspurgte en større budgetsikkerhed på deres driftsudgifter. Kommunen ønskede
desuden et samlet overblik over køretøjernes antal
kørte kilometer, så de kunne optimere bilparken til
bedst muligt at opfylde det konkrete behov.
Løsning
Kolding Kommune indgik et samarbejde med KommuneLeasing og LeasePlan Danmark om leasing af en del
af bilparken. Det samlede ansvar for kommunens biler

er nu samlet et sted, og løsningen giver mulighed for at
få data og trække statistik om køretøjernes antal kørte
kilometer.
Resultat
Kommunen har fået større budgetsikkerhed ved at skifte til en fast månedlig ydelse. Løsningen giver et samlet
overblik over det reelle behov, og gør det muligt hele
tiden at optimere driften og skære i omkostningerne.
Samtidig er bilparken blevet udskiftet med nyere biler,
der øger sikkerheden og giver et bedre arbejdsmiljø til
de ansatte.

