
 
 
 
 
 
 Stavanger Parkeringsselskap KF 

 

 

 

  

Postadresse Telefon 51 50 76 72 

St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger post@stavanger-parkering.no 

Besøksadresse www.stavanger-parkering.no 

St. Olavs gate 6 Org.nr. NO 974 782 766 

 

MØTEINNKALLING STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 13.08.2018  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 13.08.2018 – klokken 17.00 

Deltakere: 

 

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Ayan A. M. Jama, Linda Harestad, Hege 

Nordbøe, Christian Tønnevold,  

 

Kopi til: 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

Vararepresentanter 

 

Sak nr.:  

13/18 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 26.04.2018 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og Referat godkjennes. 

14/18 Rapportering drift 

• Økonomi 

• Organisasjon 

• Prosjekt 

• Datterselskap 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

15/18 Parkering i Sola  

Rådmannen i Sola kommune ønsker å samarbeide med Stavanger 

Parkeringsselskap KF om drift av kommunens nye parkeringsanlegg på Rådhuset 

samt håndheving av parkeringsbestemmelsene i Sola kommune. 

 

Stavanger Parkeringsselskap KF har et veletablert foretak som forestår alle de 

oppgaver som Sola kommune ønsker å samarbeide om. Et felles 

parkeringsregime med tilnærmet lik parkeringspolitikk i regionen vil skape 

forutsigbarhet, fremkommelighet og sikkerhet i de to kommunene, som kommer 

innbyggerne til gode. Samarbeidet vil etter dagens regelverk bli etter 

vertskommunemodellen. 

 

Forslag til vedtak: Styret ønsker å innfri Sola kommunes anmodning om 

parkeringsrelatert samarbeid og godkjenner administrasjonens ønske om å inngå 

vertskommunemodell med Sola parkering med drift og håndheving i Sola 

kommune. 
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16/18 Forum + 

Forprosjekt påbygg P-Forum - status 

 

Forslag til vedtak: utformes etter styrets diskusjon 

17/18 Diverse saker 

• Høring endringer i ny parkeringsforskrift 

• HC - utvikling 

 

 Forslag til vedtak: avklares etter styrets disuksjon 

18/18 Budsjett 2019-20022 

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett 2019 som ligger vedlagt. 

Utarbeidelse av budsjettet har vært ekstra krevende på grunn av forhold utenfor 

vår kontroll og effekten av disse.  

 

Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes etter styrets diskusjon 

19/18 KDP sentrum 

Administrasjonen har sett på muligheter i forbindelsen med KDP sentrum. I tillegg 

har kommunalutvalget bedt om å få en status på arbeidet med regler og priser for 

frikjøp og videreutvikling av dynamisk prising av p-plasser. 

 

Forslag til vedtak: avklares etter styrets disuksjon 

20/18 Samarbeid BYEN 

Daglig leder presenterer samarbeidsmuligheter med Stavanger Sentrum AS. 

 

Forslag til vedtak: avklares etter styrets diskusjon 

21/18 Eventuelt 

 

 

 

Forfall meldes 

Linda Harestad 

 

 

Med vennlig hilsen 

Christian Tønnevold 

 

Daglig leder  
 
 

Vedlegg: 

• Rapportering drift 1. halvår 2018 

• Tilsynsbrev Statens Vegvesen 

• Markedsrapport Rogaland Parkering AS 

• Samarbeid om drift og håndheving i Sola kommune 

• Prosjektdokument Forum + 

• Budsjettdokument 2019-2022 med kommentarer  

• 16-00357-373 Oppfølging av vedtak i Sentrumsplanen 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


