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MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 02.11.2018  

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 02.11.2018 – klokken 14.45 

Deltakere: 

 

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

Harestad, Christian Tønnevold,  

 

Kopi til: 

Teknisk drift-Jens Harald Brynie 

Forvaltning-Irene Strand Cole 

Vararepresentanter 

 

Sak nr.:  

28/18 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 20.09.2018 

 

Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.  

29/18 Drift og økonomi 

Beleggtall for oktober 2018 – har bomring medført endringer? 

Det har naturlig nok blitt knyttet en del spenning til beleggtallene for oktober 2018. 

Disse viser en marginal tilbakegang på om lag 1% sammenliknet med oktober 

2017. Den langsiktige trenden på parkeringsbelegg er nedadgående, men dette 

skyldes at flere benytter seg av kollektivtransport, sykkel og gange som er i tråd 

med det som rapporteres for øvrig. Det er imidlertid alt for tidlig å trekke noen 

konklusjoner i hverken den ene eller andre retningen.  

 

Økonomi – kort gjennomgang av scenarier og driftstall 

Omsetningen per september 2018 er på 74,5 millioner kroner som er om lag 0,8 

millioner kroner høyere enn året før. Et svært høyt aktivitetsnivå i sommer, der de 

de store arrangementene ONS og Tall Ships Races har bidratt. Samtidig har det 

også blitt arrangert en del mindre arrangementer som er nye i forhold til tidligere. 

Samlet sett er dette den mest aktive festival/arrangementssesongen som vel noen 

gang har vært. Resultatet per september 2018 er 25,3 millioner mot et resultat i 

fjor på 25,7 millioner. Resultatet er bedre enn budsjettert noe som skyldes lavere 

kostnader enn budsjett. Samtidig forventes det høyere kostnader mot slutten av 

året blant annet på grunn av uforutsette kostnader i forbindelse med oppgradering 

av ladepunkter. Likviditeten i foretaket er god, og Stavanger Bystyre sitt vedtak om 

utbytte på 30 millioner også i 2019 vil foretaket håndtere greit, selv om resultat 

skulle bli en del lavere enn dette. Foretaket følger utviklingen på inntektsiden nøye 

på grunn av el-bil vedtak om halv pris på parkering.   
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Organisasjon 

Foretaket jobber med interne prosjekter og tilpasninger av organisasjonen i 

henhold til de endringer som skjer i samfunnet for øvrig. Foretaket har økt 

satsingen på «kundereisen» som innebærer økt digitalisering, flere «automatiske» 

tjenester mer komplekse problemstillinger som foretaket må adressere. Styret er 

opptatt av at Stavanger Parkering undersøker muligheten for å bli en 

lærlingbedrift.  

 

HMS 

Foretaket har hatt ekstra fokus på aktiviteter for de ansatte som et ledd i å holde 

sykefravær og trivsel på et høyt nivå. Sykefraværet er per september 2018 

historisk sett på et lavt nivå, og ambisjonene er at nivået er bedre enn målet for 

Stavanger kommune samlet sett. Med en så stor andel arbeidstakere i felt, er 

dette en svært ambisiøs målsetting som ble innfridd og vel så det i 2017.  

 

Vedtak: Administrasjonen undersøker mulighetene for å bli læringbedrift med 

Rogaland Fylkeskommune. Øvrig tas til orientering.  

30/18 Prosjekter - status 

Påbygg P-Forum – status 

Det er flere tilbydere som vurderes. Selskapet som leder prosjektadministrasjonen 

vurderer i disse dager tilbudene og vil komme til en konklusjon i løpet av uke 47. 

Innstilling og prosjektoversikt med kalkyler vil presenteres for styret i foretaket på 

neste møte for endelig vedtak.  

 

El-bil lading – Status 

Stavanger Parkering har bestilt 201 ladepunkter i en omfattende 

anbudskonkurranse. Miljøelektro AS vant anbudskonkurransen, monterer disse i 

oktober, november og desember. I arbeidet med montering oppstår det uventede 

utfordringer som er normalt med tanke på at mange av anleggene er fra 60-70-80-

tallet. Dette gjør at prosessen tar noe mer tid enn først antatt, samtidig er flere av 

anleggene i full drift. Betalingsløsningene vil bli implementert så snart systemene 

er klargjort for dette.  

 

Boligsone/gjestekort – status 

Ordningen med skrapekort er tungvint og gammeldags for kundene og det jobbes 

med å få til en mer kundevennlig løsning via appen til Stavanger Parkering. Det er 

noen utfordringer som må løses for å kunne tilfredsstille hensikten med ordningen 

samt oppfylle politiske vedtak i ordningen. Det vil bli en «kvalifiseringsordning» i 

gule soner og en åpen løsning i grønne soner.  

 

Automater 

Samtlige parkeringsautomater er nå oppgradert til å kunne håndtere billettløs 

parkering. Det vil si at foruten at alle automater skiller mellom el-bil og vanlig bil, er 

de nå billettløse. Kundene skriver nå inn bilens registreringsnummer på automaten 

og den gamle billetten som måtte ligge synlig i bilens frontrute er fjernet. Dette vil 

være noe uvant for kundene i starten, men det er mange fordeler med dette som 

«snudd billett», «mistet billett» osv. som ikke lenger blir ett problem. Når foretaket 

nå har gjennomført inntasting av skiltnummer også på parkeringsautomatene er 

alle typer parkeringstillatelser nå knyttet opp til bilens registreringsnummer. 

 

Scancar 
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Stavanger Parkering har investert i kamerateknologi påmontert kjøretøy og 

løsningen forventes å settes i drift i desember. Hensikten er å utvide 

aksjonsradiusen og å effektivisere håndhevingen.  

 

Prosjekthub/Dashboard 

Foretaket har inngått et samarbeide med Easypark om en prosjekthub/dashboard. 

Hensikten er å samle alle transaksjoner i en felles HUB (skybasert tjeneste) som 

skal gi oss sanntidsdata innen parkeringshåndheving, belegg og økonomisk 

informasjon. Dette er et samarbeid der Stavanger Parkering er med å utvikle 

produktet. Dashboard gir foretaket en helt ny oversikt over de ti enhver tid 

pågående operasjoner.  

 

BYEN 

Stavanger Sentrum AS og Stavanger Parkeringsselskap KF (SP) har de senere år 

jobbet tettere og tettere sammen om ulike tiltak og prosjekter. Dette er et naturlig 

og nødvendig samarbeid som også er et vedtak i Stavanger Bystyre. Det har 

naturligvis vært stor spenning knyttet til bom-pengeringen og hvilke utslag det 

eventuelt får. STAS og SP vil ha noen felles prosjekter i forbindelse med jul.  

 

 

Vedtak: Stavanger Parkering innfører app-løsning for bestilling av gjestekort i 

boligsoner for gjester samt håndverkere. Øvrig tas til orientering.  

31/18 Eventuelt 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

Forfall meldes 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Christian Tønnevold 

 

Daglig leder  
 
 

Vedlegg: 

Markedsrapport Rogaland Parkering AS 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


