Stavanger Parkeringsselskap KF

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 21.06.2017

Møtested:

Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

21.06.2017 – klokken 17.30

Deltakere:

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Hege Nordbøe, Ayan M. Jama, Gunn S.
Ravndal, Kristin Gustavsen (Stavanger Sentrum AS), Christian Tønnevold

Kopi til:

Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole

Sak nr.:
16/17

17/17

Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 21.06.2017
Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
Status Drift
Økonomi
Inntektene per mai 2017 endte på 41,85 millioner kroner. Det er 1,35 millioner mer
enn på samme tid året før. Dette tilsvarer en økning på 3,3% Det er nedgang i
inntektene på gateparkering på grunn av gratis parkering for elbil. Inntektene økte
på håndheving som følge av gebyrendringene som trådte i kraft 01.01.2017.
Kostnadene endte på 26,9 millioner kroner som er 0,8 millioner lavere enn samme
periode året før. Resultatet per mai er 14,9 millioner som er 2,1 millioner bedre en
resultater per mai 2017. Likviditeten til foretaket er god og bedres måned for
måned. Til tross for gode resultater er trenden at parkeringsbelegget går ned.
Organisasjonen har hatt noe naturlig avgang og disse er blitt erstattet med nytt
personell. Sykefraværet går nedover og har en veldig bra utvikling for tiden. Det
jobbes med kursing og coaching på ledersiden.
Foretaket jobber med mange parallelle prosjekt om dagen. Det nevnes app for
effektivisering av driften i driftsavdelingen som går på timeforbruk,
feilmeldingstjeneste, informasjon med mere. Dette er et tiltak som det ventes mye
av fremover og som vil tas i bruk også av håndhevingsavdelingen. Videre er
prosjektet med automatisk bompassering kommet dithen at skiltleserkamera er
montert og klare for testing. Det er også fokus på innføring av piggdekk og digitale
løsninger for betaling av oblater. Disse vil bli elektroniske og knyttes opp mot
motorvognens registreringsnummer. Innføringen av halv timepris for el-bil er også
påbegynt.

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
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Vedtak: Tast til orientering
Fremtidig parkeringsbehov sentrum vest
Administrasjonen informerte styret om den spennende situasjonen som pågår
mellom Konserthuset, langsmed Løkkeveien og til Madlaveien. Her er det flere
prosjekter som vil få konsekvenser for trafikkavvikling og parkering. Finansparken
som er SR-Bank sitt nye hovedkontor er vedtatt og bygging påbegynt. Dette skal
etter planen stå ferdig i 2019. Her etableres det 600 kontorarbeidsplasser. Videre
er det ventet at Herbarium, som er det nye navnet på Straen-senteret, vil starte
rehabilitering og påbygging i løpet av høsten 2017. Her planlegges det med 7000
kvm med nye kontorplasser. Det er også planlagt næring og bolig ved Shellstasjonen på Løkkeveien, høyhus i Knud Holms gate og bolig/Næring ved Nordeabygget. Alle disse prosjektene vil medføre trafikale endringer der det er viktig å se
på parkeringsbehovet og mulighetene som finnes i dag og hvilke krav som må
stilles til utbygger.
Vedtak: Administrasjonen bør se på muligheter for å sørge for at
parkeringsdekningen er god nok i forhold til alle prosjektene som nå er i gang,
planlagt og på tegnebrettet.
Stavanger Sentrum AS
Stavanger Sentrum AS melder om viktigheten av å få til en bedre kjøreavvikling i
rundkjøringen ved Jorenholmen parkeringsanlegg. Det er sendt et forslag om å få
en dispensasjon til å etablere lysregulering fra Stavanger kommune/Parkering.
Stavanger Sentrum er opptatt av at det skal være enkelt å komme til byen, uansett
transportmiddel. Tema som hva vi kan gjøre sammen ble tatt opp. Byparaplyer,
fortsette å smykke ut p-husene med fine farger.ol. Gjøre dem mer attraktive.
Det ble informert om KDP og det viktige instrumentet dette er for å få til vekst i
sentrum. CID prosjektet og diverse pilotprosjekter er spennende satsninger for
vekst i sentrum.
Stavanger Parkering utfordret sentrum i å finne sammen om hva man kan gjøre
for å få mer vekst på «hverdagene».

20/17

Vedtak: Tas til orientering. Styret ber samtidig om at det sees på utsmykning av
andre p-anlegg for å gjøre disse mer attraktive for publikum.
Eventuelt

Forfall meldes
Linda Harestad

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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