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MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 02.03.2018  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 02.03.2018 – klokken 14.00 

Deltakere: 

 

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

Nordbøe, Cicel Aarestad (Rogaland Revisjon IKS), Christian Tønnevold,  

 

Kopi til: 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

 

Sak nr.:  

1/18 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 21.12.2018 

 

Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes. 

2/18 Årsoppgjør Stavanger Parkeringsselskap KF 

Regnskapsåret 2017 gjøres opp med ett overskudd på driften på 36,2 millioner 

kroner. Dette er ny bestenotering for Stavanger Parkeringsselskap KF. 

Parkeringsinntektene fra avgiftsparkering har hatt en mindre økning enn 

budsjettert. Hovedforklaringen på inntektsveksten ligger i endringene i gebyrer 

vedtatt i den nye parkeringsforskriften. Som regnskapet viser har det vært god 

kontroll på kostnadene og foretaket har ikke hatt noen større byggeprosjekter de 

senere år.  

 

Det er som i årsberetningen, grunn til å nevne at inntektsgrunnlaget står foran 

store utfordringer fremover, hvor store disse blir gjenstår å se.  

 

Rogaland Revisjon IKS har revidert Stavanger Parkeringsselskap KF og 

konkludert med at avdekkede feil, estimater og risiko ligger innenfor et akseptablet 

nivå og at foretakets internkontroll er forbedret i løpet av 2017. 

 

Vedtak: Årsoppgjør godkjennes. 

3/18 Pedersgata/Nytorget 

Stavanger Parkeringsselskap KF mener det er mange flere forhold rundt 

parkeringssituasjonen på Nytorget og i områdene rundt som må og bør belyses i 

en slik sak. Det er for eksempel store utfordringer å få plass for de som har 

boligsonekort i området, noe som parkeringsselskapet har dokumentert gjennom 

undersøkelser. Det legges også opp til mye ny aktivitet som vil kunne gi et økt 

parkeringsbehov i tillegg til for liten kapasitet i dag. Hva skjer videre med 



 

 

 Side 2 av 2 

 

korttidsparkeringsplassene langs Pedersgata? 

Det er med andre ord mange usikkerhetsmomenter per i dag. Når det foreligger et 

vinnerutkast etter arkitektkonkurransen, må en se på en helhetlig løsning for 

parkeringssituasjonen i dette området. 

 

Vedtak: Foretaket avventer til etter at konkurransen er ferdig og et vinneutkast er 

presentert. 

4/18 Forum + 

Styret tar endelig beslutning til planer om påbygg på P-Forum når forprosjektet er 

konkludert og presentert for styret.  

 

Vedtak: Planforslag fra Asplan Viak med budsjett godkjennes 

5/18 Behandling av aktuelle saker 

I hovedsak ønsker styret at daglig leder eller styreledes håndterer mediesaker slik 

som praksis har vært til nå. Saker som for eksempel kan ha stor prinsipiell 

betydning ønskes diskutert i styret før en beslutter veien videre.  

 

 

Vedtak: Tas til orientering 

6/18 Eventuelt 

 

 

 

 

Forfall meldes 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Christian Tønnevold 

 

Daglig leder  
 
 
 

Doku mentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


