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Innstilling 

Brannstyret innbyr representantskapet å fatte følgende vedtak: 

Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 7 136 289,- disponeres i 

henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. Investeringsregnskapet balanserer.  

 

Saksutredning: 

 

I den tilsendte sak 3/18 var det satt opp ønske om å få skiftet ut stoler på kjøkken og møterom på 

Bekkestua brannstasjon da disse var meget slitt. Vi hadde innhentet tilbud på 62 nye stoler som til 

sammen kom på rundt 200 000,-. Etter utsendelse av papirer til representantskapet dukket det opp 

et parti brukte stoler til kr. 16 000,- som vi gikk til innkjøp av. Dette innebærer en besparelse i forhold 

til det vi hadde satt opp i sak 3/18 på kr. 184 000,-.  

 

Det har siden høsten 2017 vært en stort ønske om å få skiftet parkettgulvet på kjøkken/stue på Asker 

brannstasjon, samt få malt veggene og skiftet gardiner. Dette falt ut når vi la inn sak om disponering 

av mindreforbruk i 2017. Våre mannskaper vil fjerne eksisterende gulv og male vegger. Det er 

innhentet tilbud på et linoleums gulv med korkunderlag for å dempe støy. ABBV er i dialog med 

Eiendomsdrift og forvalting i Asker kommune som ser på muligheten for å få gjort dette nå ved å dele 

kostnadene. Estimatet på kr. 100 000,- vil derfor kunne reduseres ved en deling med Asker 

kommune. 

 

Poster det ønskes midler til i 2018  Beløp i kr. Budsjett 
Verneutstyr og bekledning til nyansatte  50 000 Drift 
10-faktor KS medarbeiderundersøkelse/kurs innen HMS 75 000 Drift 
Konsulentbistand - økonomi 80 000 Drift 

Forebyggende aktiviteter rettet mot ungdom og nybakte foreldre. 
Gjennomføring av ulike kampanjer. Profileringsartikler. 71 000 Drift 

2 tredemøller til Fornebu brannstasjon 70 000 Drift 
Aggregater 100 000 Investering 
Utskiftning av Locus PC med Tough-Pad  i vanntankbil og lift 150 000 Drift 
Utvidet VHF kurs (ROC) for båtførere 180 000 Drift 
Nye stoler til spiserommet og undervisningsrommet p å Bekkestua 
brannstasjon 16 000 Drift 
Nytt gulv, maling av vegger og nye gardiner -  kjøk ken/stue i Asker 100 000  Drift 
Hall til Isi (gammel "plasthall" er utslitt) 200 000 Investering 
Lensepumper og utstyr ved vannlekkasjer/oversvømmelse 250 000 Drift/investering 

Motorsprøyter 300 000 Investering 

Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet på Bekkestua/Fornebu 
brannstasjon 500 000 Drift/investering 
Sum: 2 142 000   

Rest overføres til disposisjonsfond investering 4 9 94 289   
 

 


