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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 

 

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 14.02.2017  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 14.02.2016 – klokken 18.00 

Deltakere: 

 

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Hege Nordbøe, Ayan M. Yama, Linda 

Harestad, Christian Tønnevold 

 

Kopi til: 

Økonomi marked-Connie Hadland 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

 

Sak nr.:  

1/17 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 14.02.2017 

 

Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes. 

2/17 Foreløpig årsoppgjør 2016 

Sum driftsinnekter ble 94,2 milloner en økning på 10,7 millioner kroner i forhold til 

2015. Driftskostnadene endte på 68,2 millioner en økning på 5,7 millioner 

sammenliknet med 2015. Driftsresultatet viser 25,9 millioner kroner som er en 

økning på 5 millioner fra året før. Årsresultatet endte på 23 millioner.  

 

Foretaket har 164,2 millioner i langsiktig gjeld på 4 parkeringshus og foretakets 

frie likviditet var per 31.12.2016 63,9 millioner kroner.  

 

Vedtak: Tas til orientering 

3/17 Oppsummering 2017 

Det nye styret i Stavanger Parkeringsselskap KF hadde to dagers samling januar 

2016. Her ble det etablert en prosjektplan. To prosjekter som har god uttelling er 

nye avtale med innløser som sparer foretaket for betydelige kostnader. Alle 

avtaler er systematisert og lagt inn i et eget digitalt oppfølgingssytem for bedre 

kontroll med alle leverandøravtaler.  

Foretaket har i løpet av året implementert nytt sentralbordsystem basert på 

mobiltelefoner. Dette har medført store forbedringer i kundemottaket. 

Nye hjemmesider basert på responsiv teknologi er implementert ved siden at 

denne er oversatt til både engelsk og polsk.  

 

Vedtak: Tas til orientering 

4/17 Datterelskap 



 

 

 Side 2 av 2 

 

Det foreløpige regnskapet viser en omsetning på 15,7 millioner, en økning på 1,2 

millioner fra året før. Driftsresultatet endte på 2,3 millioner og årsresultatet ble 

1,95 millioner som er på samme nivå som året før. Den underliggende driften er 

meget god og selskapet har høyeste kredittrating. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

5/17 Eventuelt 

Styret ville vite når halv pris for el-biler kan innføres, i henhold til bystyrets vedtak. 

Adminstrasjonen implementerer dette så snart teknologien og utstyret er 

tilrettelagt for oppgaven. 

 

Vedtak: Administrasjonen holder styret orientert om fremdriften og jobber mot 

implementering så snart det er teknisk gjennomførbart. Års- og månedskort selges 

til ordinære priser for alle typer motorvogn. 

 

 

Forfall meldes 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

Christian Tønnevold  

Daglig leder  
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


