
 
 
 
 
 
 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 11.10.2016  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 11.10.2016 – klokken 15.15 

Deltakere: 

 

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Hege Nordbøe, Ayan Abdidahir M. Jama, 

Christian Tønnevold 

 

Kopi til: 

Økonomi marked-Connie Hadland 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

 

Sak nr.:  

22/16 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 13.09.2016 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og Referat godkjennes. 

23/16 Status drift 

 Rogaland Parkering 

Rogaland Parkering AS har hatt en positiv utvikling så langt i år. Selskapet har fått 

inn flere nye oppdrag 1. halvår og omsetningen har økt med om lag 10% samtidig 

har kostnadene økt noe. Den nye parkeringsforskriften medfører en del ekstra 

kostnader i form av kursing, endring av skilt og skiltplaner som må registreres i en 

nasjonalt register som skal være klar for bruk medio desember. 

 

 HMS 

Foretaket skal væe med på Stavanger kommune sin medarbeiderundersøkelse i 

2017, slik som i 2014 og 2015. Det forventes høy deltakelse i undersøkelsen blant 

de ansatte. Denne er viktig fordi den gir klare svar på hvilke områder som må 

forbedres og hvilke områder som skal forsterkes.  

Foretaket legger opp til en rekke tiltak for å sørge for at tilstedeværelsen en 

høyest mulig. Konkrete tiltak som er gjort er trening- aktivitetstilskudd, Mat og 

helsekurs, bok om sunn ernæring er delt ut til alle, diverse sosiale tiltak, hev/senk 

pulter. 

  

 Personal 

Grunnet naturlig avgang og jobb-bytte er det tilkommet to nye medarbeidere i 

håndhevingsavdelingen. Økonomisjef går over i pensjonistenes rekker ved årsslutt 

og vil ikke bli erstattet. Oppgaver fordeles i avdelingen. 
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 Oppgavelisten 
 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

24/16 Boligsoneprosjektet 

Stavanger Parkeringsselskap KF har ansvar for håndhevingen av 

boligsoneordningen. Selve ordningen er fra 80-tallet og det er behov for en 

gjennomgang og eventuelt revidering av denne. Dels fordi bilparken har økt, 

teknologien har utviklet seg i tillegg til andre forhold, som gjøre at dagens ordning 

kan være utdatert på enkelte områder, herunder også vurdere mulige utvidelser 

av boligsonene. Foretaket har rammeavtale for konsulenttjenester innen 

parkeringsfaglig tematikk med Asplan Viak, som utfører oppdraget.Det er gjort en 

grundig kartleggingsjobb i dagens boligsoner, det vil bli utført en 

spørreundersøkelse blant dagens boligsonekortinnehavere for å få et best mulig 

grunnlag til å få til en ordning i tråd med politiske føringer og boligsonebeboernes 

beste. 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

25/16 Omdømme 

Stavanger Parkeringsselskap KF har lenge jobbet målrettet i forhold til omdømme. 

Informasjon om trafikksikkerhet, fremkommelighet, informasjon om foretakets 

tjenester og sikkerhet for egne ansatte er stikkord for budskapet. 

 

Det jobbes blant annet i fellesskap med nødetatene som har store utfordringer i 

forhold til fremkommelighet, særlig er dette gjeldende for brannvesenet. 

Stavanger Parkering har en særlig viktig rolle i informasjonsarbeidet og har 

muligheter for distribusjon av viktig informasjon til steder der utfordringene er 

ekstra store.  

 

Foretaket har gjort en rekke tiltak for å minimere ventekjøring og dermed også 

minske farlige miljøutslipp. Eksempler på dette er visningsskilt som viser hvor det 

er ledig parkering på alle innfartsårer, det er lagt inn informasjon om ledige 

parkeringsplasser i egen app og i Stavanger Aftenblad sin «Trafikk»-app. Det er 

annonsert for p-hus med god kapasitet. 

 

Stavanger Parkeringsselskap KF har i tillegg hatt fokus på trygghet, sikkerhet og 

gode betalingsløsninger for kundene som er det kundene selv har sagt er det 

viktigste. Trygghet og sikkerhet handler om at man skal føle seg trygge særlig i 

lukkede anlegg som betyr lyse fine farger, god belysning og god kameradekning. 

Det er installert LED-lys i flere anlegg, flere anlegg er malt opp og det er montert 

tekster med Stavanger-historie på veggene i Valgberget. Sistnevnte tiltak har vi 

fått mye positiv omtale av.  

Når det gjelder betalingsløsninger har vi de fleste typer debet- og kreidttkortkort, 

to apper (Stavanger Parkering og Easy Park) for betalint av  p-avgift samt at man 

kan betale kontant.  

 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

26/16 Eventuelt 
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Forfall meldes 

Linda Harestad, Gunn S. Ravndal (vara) 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

Christian Tønnevold  

Daglig leder  
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


