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MØTEINNKALLINGSTYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 16.11.2015  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 16.11.2015 – klokken 15.30 

Deltakere: 

 

Hanne Berentzen, Jostein Solvang, Ayan Abdidahir M. Jama, Atle 

Simonsen, Kjersti Idsal 

 

 

  

Kopi til: 

 

 

 

Økonomi marked-Connie Hadland 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

 

 

 

Sak nr.:  

35/15 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 20.10.2015 

 

Vedlegg: Referat styremøte 20.10.2015 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og Referat godkjennes 

 

36/15 Status drift Stavanger Parkeringsselskap KF 

 

Økonomi: 

Økonomirapport vedlag. Likviditetsoversikt og prosjektoversikten er lagt inn som 

en del av økonomirapporten. 

 



 

 

 Side 2 av 2 

 

Forslag til vedtak: Økonomien tas til orientering. Endringer av prisene for 2016 

godkjennes og evalueres etter 6 måneder.  

 

37/15 Prosjekter 

Strategi: 

Administrasjonen jobber med planarbeidet i forhold til 

strategi.Vedlikeholdsarbeidet er i god prosess. Ledelsen har samling 12.novmeber 

og beslutter prinsippene for priser og kortsalg i 2016.  

Administrasjonen jobber med å videreutvikle bedriftskulturen der workshops er ett 

av virkemidlene. Ledelsen har i tillegg satt i verk tiltak for å forbedre kundefronten.  

En viktig målsetting er å forbedre kommunikasjonen mellom ulike avdelinger. Ett 

annet tiltak her er å se på kontorarkitekturen, dvs. at iverksette prosess for 

gjennomgang av kultur-struktur og arkitekur. Disse tingene henger sammen og er 

viktige premisser for trivelig og godt arbeidsmiljø og god samhandling. 

Foretaket har hatt møter med flere sentrale aktører innen kommunikasjon for å 

jobbe videre med omdømme.  

Stavanger Parkering og STAS har hatt møter for å finne felles 

samarbeidsarenaer. Konkrete tiltak vil være felles kampanje rettet mot 

julehandelen. Budskapet som vl være gjennomganstema er «tilgjengelighet».  

 

Organisasjon: 

Styret i AS har vedtatt at 20% stilling på salg skal leies inn fra morselskapet der 

målet er å få flere private aktører over på AS. Administrasjonen ser på 

mulighetene for enten å hente inn ressursen fra morselskapet eller at den leies inn 

eksternt.  

 

 

Forslag til vedtak: Styret i selskapet ønsker å benytte intern/ekstern salgsinnsats. 

 

38/15 Eventuelt 

 

 

 

Forfall meldes 

Tore B. Kallevig 

 
Med vennlig hilsen 
 

Christian Tønnevold  

Daglig leder  
 
 

Vedlegg: 
Møtereferat Styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 20.10.2015 
Økonomirapport oktober 2015 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


