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MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 27.04.2015  

Møtested: Hos Stavanger Parkering St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 27.04.2015 – klokken 16.00 

Deltakere: 

 

Hanne Berentzen, Jostein Solvang, Ayan Abdidahir M. Jama, Atle 

Simonsen, Tore B. Kallevig, Kjersti Idsal, 

 

 

  

Kopi til: 

 

 

 

Økonomi marked-Connie Hadland 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

 

 

 

Sak nr.:  

12/15 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 27.04.2015 

 

Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes 

 

13/15 Medarbeiderundersøkelse Stavanger Parkeringsselskap KF 2015 

Gjennomgang av undersøkelsen. Noen områder har der vært en positiv endring, 

særlig på områder man har prioritert å jobbe med utfra forrige undersøkelse. 

Samtidig er det andre områder som viser forbedringspotensiale. På grunn av 

tekniske problemer har deler av de ansatte ikke fått anledning til å svare. Derfor er 

svarprosenten lavere enn ved forrige undersøkelse. Administrasjonen ser om det 

er mulig å få flere svar slik at undersøkelsen blir kvalitativt forberdret.  

 



 

 

 Side 2 av 2 

 

Vedtak: Administrasjonen gjør tiltak for å få opp svarprosent slik at undersøkelsen 

kvalitativt blir som i fjor. Følges opp av styret på møtet den 16. juni.  

 

14/15 Status drift Stavanger Parkeringsselskap KF per mars 2015 

Økonomi 

Starten på 2015 har startet rimelig bra. Inntektene er på nivå med fjoråret, det 

samme gjelder kostnadene. Selskapet har noen investeringer som er planlagt 

gjennomført i 2015 som vil påvirke resutlatet. Dette er imidlertid kommet til nye 

momenter som gjør at deler av investeringsbeslutningen bør styrebehandles. 

Administrasjonen presenterer mulighetene for veivalg på styremøte før 

sommerne.  

 

Annet 

Prispoltikken er noe endret etter vedtak i Bystyret den 20.04.2015.Vedtaket 

innebærer følgende: 

 Styret får bestemme avgiftssatser innefor gitte rammer 

 Styret får bestemme over kortsalg 

 Aller priser indeksreguleres årlig 

 Virkninger av ny politikk fremlegges i 2021 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

15/15 Planlegging av strategimøte 

Styreleder ønsker å legge planer for strategimøter for Stavanger 

Parkeringsselskap KF og Rogaland Parkering AS.  

 

Vedtak: Styreleder og administrasjonen fremlegger fremdriftsplan for 

strategiarbeidet for Stavanger Parkeringsselskap KF og Rogaland Parkering AS i 

neste styremøte 

 

16/15 Eventuelt 

 

 

 

 

 

Forfall meldes 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

Christian Tønnevold  

Daglig leder  
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


