Stavanger Parkeringsselskap KF

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 07.06.2019

Møtested:

Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

07.06.2019 – klokken 18.00

Deltakere:

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Ayan A. M. Jama, Hege Nordbøe, Linda
Harestad, Gorm Carlsen (Asplan Viak) Christian Tønnevold

Kopi til:

Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole
Vararepresentanter

Sak nr.:
11/19

12/19

Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 07.05.2019
Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
Orientering om drift per mars 2019
Økonomi
Omsetningen per april endre på 33,79 millioner kroner, som er på nivå med 2018
og 2,86 millioner bedre enn budsjett. Årsaker til høyere inntekter er 1,3 millioner
på frikjøp som ikke er medregnet i budsjett samt høyere parkeringsbelegg enn
forutsatt. Parkeringsbelegget som er bedre enn forutsatt, stammer fra en kraftig
vekst i elbiler. Andelen elbiler i april var godt over 20% i foretakets
parkeringsanlegg. Kostnadene er 1,87% over budsjett som utgjør et mindre beløp
og er relatert til vedlikehold og lignende. Resultatet er dermed bedre enn
forventet, men noe lavere enn i fjor. Det er også gledelig å merke seg av over
23.000 personer har aktivisert skiltleserfunksjonen i en av parkeringsappene.
Organisasjon
Sykefraværet er lavere enn målsetting. Foretaket har hatt to personer i avgang en
på grunn av helseutfordringer og en som har valgt å skifte beite. Aktvititene på
arrangmentsfronten er stor også i 2019 der foretakets trafikkbetjenter har viktig
oppgaver.
Prosjekt
Stavanger Parkering samarbeider med med Øgreid om det nye Herbarium og en
bedre kjørelogistikk mellom anleggene slik at man skal kunne kjøre begge veier i
slusen. Foretaket jobber med ny nettside som forventes lansert i løpet av juni
måned. Her vil det være fokus på sider som er tilgjengelige på alle plattformer,
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gode kartfunksjoner og lett forståelig språk som gjør at det skal være enkelt å
finne frem på sidene.
Datterselskapet Rogaland Parkering AS fortsetter trenden med jevnt god vekst
som resulterte i en omsetningsøkning på 5,1% pr april 2019 sammenliknet med
april 2018. Kostnadene økte også noe men totalt sett er resultatet bedre enn
forventet.

13/19

14/19

15/19

Vedtak: Tas til orientering
Samarbeid Stavanger Sentrum AS - Stavanger Parkering
Stavanger Sentrum AS og Stavanger Parkeringsselskap KF har i de senere år
viderutviklet samarbeidet gjennomg god dialog og felles prosjekter. Stavanger
Parkering er også gjennom vedtak i Stavanger Bystyre forpliktet til å ha en tett
dialog med Stavanger Sentrum AS. Ett av prosjektene dreier seg om aktiviteter
rundt juletider.
Vedtak: Styret gir tilsagn til plan for deltakelse i juelaktivitet i samarbeid med
Stavanger Sentrum AS
Boligsoneparkeringsordningen
Det er behov for å reviderere boligsoneparkeringsordningen. Forslag til endringer
er vedlagt i et eget dokument. Gorm Carlsen fra Asplan Viak vil presentere forslag
til løsning/endringer. Styret ønsker utvidelse av soner, vurdere et maks antall per
sone der det eventuelt skulle være nødvendig. Det ble også diskutert hvorvidt man
skal gå for en prioritering i kunder i henhold til forslag i revisjonsdokumentet.
Flertallet i styret ønsker ikke prioritering
Vedtak: Styret vedtar å følge prinsippene i dokumentet revisjon av
boligsoneordningen med unntak av at det er ikke ønskelig med prioritering. Dette
forslaget falt mot en stemme. Styret ber om at saken skal behandles i styret etter
å ha vært behandlet av adminstrasjonen i Stavanger kommune.
Eventuelt

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Vedlegg:
Regnskapsrapport Rogaland Parkering AS
Søknad fra STAS til styret i Stavanger Parkeringsselskap KF
Revisjon Boligsoneordningen tiltak
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