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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 15.12.2016  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 15.12.2016 – klokken 17.10 

Deltakere: 

 

Atle Simonsen, Hege Nordbøe, Jone Laursen (vara), Jan Henning Råke 

(vara), Linda Harestad, Christian Tønnevold 

 

Kopi til: 

Økonomi marked-Connie Hadland 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

 

Sak nr.:  

32/16 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 16.11.2016 

 

Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes. 

33/16 Status drift 

Økonomi/belegg 

Inntektene fra gateparkering er om lag som i fjor. Det betyr at belegget er lavere 

ettersom prisene ble hevet i 2016. Inntektene per november er 6,9% over fjoråret 

og kostnadene 8,5% over fjoråret. Det gir et resultat for måneden på 2,8 millioner 

som er 4,1% bedre enn på samme tid i fjor. For perioden januar-november er 

omsetningen 86 millioner som er 13% bedre enn året før. Resultat per november 

2016 er 24,9% over fjoråret. Til tross for et positivt resultat har vi i september, 

oktober og november merket vi et negativt skifte i belegg. Tar vi høyde for 

økningeni mobilparkeringer er vi likevel på en klar negativ trend på om lag 10% i 

snitt de tre månedene. 

 

Organisasjon 

Endringer i administrasjonen er godt implementert og oppgaver til avgående 

øknomisjef fordelt. Opplæringen av nye trafikkbetjenter er godt i gang og kursene 

til Norpark bestått. Det jobbes med økt tilstedeværelse og det blir kursing i regi av 

BHT i 2017.  

 

Datterselskap 

Inntekter og kostnader og dermed resultat i henhold til budsjett. Mye fokus og 

arbeid som må gjøres i forbindelse med ny parkeringsforskrift. Blant annet skal 

alle parkeringsområdene registreres i ny database hos Statens Vegvesen. I tillegg 

må alle parkeringsområdene skiltes om. Dette arbeidet er i full gang og 
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administrasjonen har dette under kontroll.  

 

Vedtak: Tas til orientering 

34/16 Boligsoneprosjektet 

Asplan Viak har nå gjennomført del I og del II i analysene av boligsoneordningen. 

Del I besto i en omfattende kartlegging av dagens parkeringsmønster i 

boligsonene og det har kommet frem gode analyser for bruk i 

beslutningsgrunnlaget.  

Del II var en spørreundersøkelse blant boligsonekundene som gav en mengde 

viktig informasjon om dagens ordning, hva som er bra og mindre bra. I tillegg har 

vi fått tilbakemelding på hvordan administreringen av ordningen fungerer. 

Del III blir å sammenfatte analysene, komme med anbefalinger til forbedringer av 

ordningen i henhold til politiske mål og forelså eventuelle utvidelser. I tillegg vil det 

bli foreslått tiltak der parkeringen er en spesielt stor utfordring. 

 

Vedtak: Administrasjonen kommer tilbake til styret med anbefalinger for ordningen 

i 2017. 

35/16 Møteplan 2018 

Måned Dato Tema Kommentar 

Februar 9/2 Foreløpg 

årsregnskap 

Tentativ 

Mars 2/3 GF RP AS Tentativ 

April 27/4 Medarb.undersøk.  

Juni 15/6 Oppsummering halvår 

September 7/9 Budsjett 2018 1. Tentati

v 

Oktober 19/10 Status prosjekt  

November 16/11 Planer 2018  

Desember 14/12 Oppsummering 2017  

    

 

Det er et ønske om å avholde møtene på torsdager med møtestart klokken 18:00. 

 

Vedtak: Vedlagt plan godkjennes 

36/16 Eventuelt 

El-bil saken ble diskutert. Det oppso noen uklarheter i forhold til ny 

parkeringsforskrift kombinert med vedtatt nytt statsbudsjett. Ny forskrift tilsier at el-

biler skal betale full ordinær avgift om ikke bystyret bestemmer noe annet. I 

statsbudsjettet ble det vedtatt at el-biler skal betale halv avgift. Imidlertid er det slik 

at ny parkeringsforskrift er gjeldene slik at regelen er full avgift. Bystyret kan 

imidlertid bestemme halv avgift, eller ingen avgift. Budsjettforliket i Stortinget 

legger føringer for parkeringspolitikken også lokalt. 

 

Vedtak: El-biler beholder dagens ordning inntil Stavanger bystyre har fattet vedtak 

i saken. 

 

 

Forfall meldes 

Ayan Yama, Erlend Jordal 
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Med vennlig hilsen 
 

Christian Tønnevold  

Daglig leder  
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


