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MØTEINNKALLINGSTYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP 19.01.2015  

Møtested: Møtelokale i St. Olavs gate 5 

Møtedato/ -tid: 19.01.2015 – klokken 15.30 

Deltakere: 

 

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

Kallevig, Harald Østebø 

 

 

  

Kopi til: 

 

 

 

Økonomi marked-Connie Hadland 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

 

 

 

Sak nr.:  

01/15 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 08.12.2014 

 

Vedlegg: Referat styremøte 08.12.2014 

 

Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes 

 

02/15 Rammebetingelser for drift av Stavanger Parkeringsselskap KF 

I forbindelse med budsjettbehandlingen 15.12.2014 vedtok bystyre følgende om 

parkering: 
 
Sentrumsutvikling og parkering  

Bystyret er positive til strategiene i den nylig fremlagte kommunedelplanen for sentrum. 
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Planen skal nå behandles med to høringsrunder, og det er viktig at det legges opp til et 

endelig planvedtak som gjør det mulig å realisere gode hovedgrep for sentrum i et tempo 

og en rekkefølge som bidrar til å vitalisere området som handels-, nærings- og 

boligområde.  

Ett hovedgrep i kommunedelplan for sentrum er å legge vekt på tilgjengelighet. Sentrum 

har regionens beste tilgjengelighet og bruk av kollektivtransport, gange og sykkel. Men 

ved valg av sted for handel er mange opptatt av å kunne på å kunne bruke bil fordi man 

gjerne er flere som reiser sammen, og for å kunne frakte varer hjem. 

Parkeringskapasiteten er i dag god, og flere sentrumsnære parkeringsanlegg har stor 

ledig kapasitet.  

Stavanger kommune har en viktig rolle og kontroll med parkeringspolitikken for 

Stavanger sentrum gjennom det heleide selskapet Stavanger Parkering. Bystyret 

ønsker å gi parkeringsselskapet en friere rolle til å utforme den daglige 

parkeringspolitikken i samarbeid med Stavanger Sentrum AS (STAS), og innenfor 

politiske vedtatte strategiske føringer. 

 

Stavanger Parkeringsselskap KF har i tett samarbeid utarbeidet ett nytt dokument 

som skal hensynta Bystyrets beslutning om å gi selskapet en friere rolle i å 

utforme den daglige parkeringspolitikken i samarbeid med Stavanger Sentrum AS 

(STAS). 

 

Vedlegg: Rammebetingelser for utforming av daglig parkeringspolitikk 2015 

 

Forslag til vedtak: Dokument godkjennes og sendes videre til Transportplan i 

Stavanger kommune for fremleggelse av saken i Stavanger bystyre. 

 

03/15 Presentasjon av KTI 

Stavanger Parkeringsselskap KF gjennomførte KTI undesøkelse i uke 51 og 52 

2014. Undersøkelsen er en videreføring av tidligere undersøkelser fra 2009 og 

2011. Undersøkelsen danner grunnlag for kvalitetssikring av arbeidet og 

prioriteringene selskapet gjør i dag og ikke minst fremover. Datagrunnlaget er en 

empirisk valid studie der brukerne av selskapets tjenester respondenter.  

 

Se vedlegg: KTI-undersøkelse Stavanger Parkeringsselskap KF 2015 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

04/15 Eventuelt 

 

 

 

 

 

Forfall meldes 

Kjersti Idsal 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

Christian Tønnevold  

Daglig leder  
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Vedlegg: 

Referat styremøte 08.12.2014 

Rammebetingelser for utforming av daglig parkeringspolitikk 2015 

KTI-undersøkelse Stavanger Parkeringsselskap KF 2015 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


