Stavanger Parkeringsselskap KF

Dato:
Saksnummer:
Journalnummer:

MØTEINNKALLINGSTYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 24.06.2015

Møtested:

Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

24.06.2015 – klokken 15.30

Deltakere:

Hanne Berentzen, Jostein Solvang, Ayan Abdidahir M. Jama, Tore B.
Kallevig, Kjersti Idsal

Kopi til:

Økonomi marked-Connie Hadland
Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole

Sak nr.:
17/15

Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 27.04.2015
Vedlegg: Referat styremøte 27.04.2015
Forslag til vedtak: Innkalling og Referat godkjennes

18/15

P-Posten
P-Posten skal rives om få år. Hallen krever imidlertid betydelig vedlikehold dersom
den skal være i funksjon til ny hall blir påbegynt, anslagsvis en gang i 2017.
Administrasjonen har innhentet opplysninger om kostnader ved å holde åpent i tre
år til.
Forslag til vedtak: utgifter til nødvendig vedlikehold deles mellom Stavanger

Postadresse
St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger
Besøksadresse
St. Olavs gate 6

Telefon 51 50 76 72
post@stavanger-parkering.no
www.stavanger-parkering.no
Org.nr. NO 974 782 766

Parkering og grunneier
19/15

Prisstrategi
Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF har fått overført et noe mer operativt
ansvar for prisingen av selskapets tjenester og satser. I denne forbindelse er det
lagt noen føringer fra Stavanger Bystyre. Administrasjonen vil sammen med styre
gjennomgå bystyrets vedtak med tanke på å sikre felles forståelse for hva
vedtaket innebærer og veien videre. Strategien i forhold til prisingen av tjenester
skal i tillegg til styrebehandling også innom styret i Stavanger Sentrum AS. Det er
derfor viktig å få til en ubyråkratisk og smidig behandling av sakene i samarbeid
med Stavanger Sentrum AS. Målet er å få til en hensiktsmessig løsning som er
forenlig med begge parter.
Forslag til vedtak: Administrasjonen fremlegger plan for prising på kort sikt.
Langisktig strategi besluttes på strategisamlingen (sak 23/15)
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El-bil
I klimaforliket i Stortinget er det bestemt at elbilfordeler skal vurderes i 2017 eller
når 50.000 solgte biler er passert. Dette tallet ble passert i april 2015. Videre er
ønsker regjeringen at beslutningen om gratis parkering eller ikke for elbiler skal
besluttes av den enkelte kommune. Slik lyder det i pressemedling fra Regjeringen
10.0.4.2015 Nr. 38/2015:
«Det blir føreslått å vidareføre dagens betalingsfritak for forflyttingshemma
med parkeringsløyve på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplassar. Den
einskilde kommune skal få rett til sjølv å avgjere om dei vil vidareføre
betalingsfritak for elektrisk og hydrogendriven motorvogn på sine kommunale
parkeringsplassar. Lovforslaget omfattar også moglegheit til å innføre ei plikt til
å tilby lading på alle parkeringsplassar.»
Stavanger Parkeringsselskap KF vil derfor undersøke praktiske og økonomiske
forhold i den hensikt å fremme sak i Stavanger Bystyre når saken kommer opp. I
Rogaland er det per april 2015 registrert 5032 elbiler.Utregning fra TØI (se
vedlegg side 9) viser at hver enkelt elbil fører til 3.300 kroner i besparelse for eier.
I følge denne rapporten er inntektstapet beregnet til et sted mellom 6,3-8,9 mill.
kroner årlig.12-månedes veksten i nyregistrerte elbiler er imidlertid på 152,8% i
Rogaland slik at tapte parkeringsinntekter må forventes å øke kraftig. Samtidig vil
det, dersom økningen fortsetter, på sikt være behov for forbedring av
infrastrukturen for elbiler. Konsekvensen er betydelige økte kostnader for
Stavanger kommune/Stavanger Parkeringsselskap KF.
Forslag til Vedtak:
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Økonomi
Inntektene for selskapet er marginalt høyere sammenliknet med 2014. Hittil i år er
omsetningen 36 mill. kroner. Kostnadene er på nivå med 2014 og resultet er da i
tråd med fjorårsresultatet. Likviditeten viser positiv utvikling. Bystyret besluttet på
møtet den 15.06.2015 å ta utbytte 2,5 mill.kroner stort. Tidspunkt for utbetaling er
ikke fastsatt.
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Forslag til vedtak: Tas til orientering
22/15

Benchmark
Det er foretatt en benchmark mellom Bergen Parkering AS, Tromsø Parkering AS,
Trondheim Parkeringsselskap KF og Stavanger Parkeringsselskap KF.
Benchmark omhandler p-hus drift. Presenteres på møtet.
Forslag til vedtak: Tas til orientering

23/15

Strategi
Avklaring av tidspunkt for strategisamling. Plan for samlingen legges frem på
møtet.
Forslag til vedtak: Dato fastsettes og agenda for samlingen vedtas.
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Retningslinjer for bruk av tobakk i arbeidstida
Det er utarbeidet nye retningslinjer for bruk av tobakk i arbeidstida.
Retningslinjene ble behahndlet 26.03.2015 av formannskapet og følgende
flertallsvedtak ble fattet:
1. Stavanger kommune skal være en røykfri arbeidsplass. Dette gjelder
alle virksomheter og avdelinger og innebærer at all bruk av røyk, ikke
tillates i arbeidstiden.
2. Alle skoler og barnehager skal være tobakksfrie.
3. Retningslinjene innføres fra 01.10.2015.
4. Saken oversendes de kommunale foretakene med anmodning om å
innføre en tilsvarende ordning.
5. Ordningen evalueres etter et år.
6. Røykeforbudet skal også gjelde folkevalgte
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Forslag til vedtak: Stavanger Parkeringsselskap KF innfører ikke Stavanger
kommunes retningslinjer for bruk av tobakk i arbeidstida nå, men avventer
evalueringen som gjøres etter ett år.
Eventuelt

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Vedlegg:
Møtereferat Styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 27.04.2015
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P-Posten kostnadsoverslag for drift i 3 år
Rammebetingelser for utforming av daglig parkeringspolitikk – bystyrevedtakt 20.04.2015
TØI rapport om tapte inntekter på Elbil
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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