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MØTEINNKALLINGSTYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 20.10.2015  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 20.10.2015 – 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.:  

31/15 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 15.09.2015 

 

Vedlegg: Referat styremøte 15.09.2015 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og Referat godkjennes 

 

32/15 Status drift Stavanger Parkeringsselskap KF 

Økonomien har vist en positiv utvikling i hele 2015. Resultatet har vært bedre enn 

forventet, noe som i all hovedsak skyldes lavere kostnader enn budsjettert. Vi ser 

imidlertid tegn til at inntektene fra ordinære p-avgifter har vist en svakt 

nedadgående tendens. Dette har antakelig sammenheng med langt flere 

«gratispassasjerer» enn tidligere. De tøffere økonomiske tidene kan også være en 
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faktor, men erfaring viser at flere velger å bruke egen by i stedet for å reise bort i 

dårligere tider. Dermed er det ikke noe entydig svar på dette spørsmålet.  

 

Inntektene er på nivå med budsjett og 1,5% lavere enn på samme tid i fjor. 

Kostnadene er 12,7% lavere enn i fjor. Årsaken er lavere vedlkeholdskostnader, 

noe mindre på personal, lavere rentekostnader og lavere energikostnader. Det er 

forventet at det vil påløpe ekstra vedlikeholdskostnader mot slutten av 2015. 

Resultatet per september 2015 er på 15,8 millioner kroner mot budsjettet som er 9 

millioner kroner. Det gode resultatet er et resultat av lavere kostnader. 

 

Likvideteten er tilfredsstillende og vil være noe høyere 31.12.2015 sammenliknet 

med året før.  

 

P-hus og vedlikhehold har mye fokus i organisasjonen. Foretakets driftsavdeling 

har jobbet mye med oppgraderinger av det tekniske utstyret i forhold til sikkerhet 

og driftsstabilitet. Nå er fokus videre på nødvendig vedlikehold av flere p-anlegg. 

Dette gjøres parallellt med den ordinære driften. 

 

Organisasjonen har hatt turnover det siste året. Delvis har noen sluttet og delvis 

av andre årsaker. Det er også flere som trer inn i pensjonistenes rekker og den 

fremtidige organiseringen og kompetansebehovet må vurderes. Har foretaket den 

nødvendige kompetansen fremover? Er man «rigget» for en situasjon med 

hyppige endringer? Administrasjonen vil adressere problemstillingen og komme 

med en anbefaling til styret.  

 

Sykefraværet har vist en synkende tendens. Bedriften støtter ulike former for 

trening/aktivitet for å helseforebygge. Det er foreslått nye tiltak for reduksjon i 

fraværet. 

 

Det legges opp til felles workshop for selskapets ansatte i november der tema er 

verdi og visjon. Videre vil ledelsen ha en samling for å planlegge hvordan målene 

skal nås i 2016.  

 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

33/15 Prosjekter 

Ny konsulentrammavtale for anskaffelsesbistand har blitt lagt ut på Doffin. Fristen 

var 01.10.2015 og flere selskaper har kommet med tilbud. Beslutning og valg av 

tilbyder vil ventelig skje i løpet av oktober måned.  

 

Arbeidet med å få mobildekning i P-Arketten, P-Siddis og P-Forum er i full gang. 

Det er ventet at man innen årsskiftet vil kunne få full dekning de nevnte steder. 

Dette betyr at man i disse anleggene vil kunne bruke vår parkeringsapp for 

betaling av p-avgiften. De viktigste fordelen er at det vil kunne redusere køen 

foran automatene ved større arrangementer og hele parkeringsprossessen vil 

føles enklere for kundene. Målet er økt kundetilfredshet. 

 

Det er innledet samtaler med Smedvig vedørende et anlegg de disponerer som 

har mye ledig kapasitet.Dette sees i sammenheng med SR-Bank sitt nybygg på 

Bybergstykket.  
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Lervig sykehjem er påbegynt. Her skal det bygges 130 offentlige p-plasser og 

foretaket vil etablere den tekniske løsningen samt være med på planene som er 

laget av Kruse Smith.  

 

Plan for anskaffelse av ANPR løsning for alle p-hus er i gang. Adminstrasjonen 

har vært på flere foredrag og vært i møte med leverandører for å sikre seg 

kunnskap om mulighetene som finnes. Det er stadig nye teknologiske løsninger 

slik at behovet for oppdatering er stort.  

  

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

34/15 Eventuelt 

 

 

 

Forfall meldes 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

Christian Tønnevold  

Daglig leder  
 
 

Vedlegg: 
Møtereferat Styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 24.06.2015 
Budsjettnotat 
Vedlikeholdsplan Stavanger Parkeringsselskap KF 2015 
Tidslinje med milepæler Strategiarbeid 
Likviditetsutviklingen 
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