Stavanger Parkeringsselskap KF

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 24.10.2019

Møtested:

Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

24.10.2019 – klokken 18.30

Deltakere:

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

Kopi til:

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

Sak nr.:
20/19

21/19

Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 12.08.2019
Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
Orientering om drift per 1. september 2019
• Økonomi
Den økonomiske utviklingen er bedre enn budsjettert. Årsaken er at
parkeringsbelegget har økt fra januar til og med september. I alle tidligere saker
(byer) foretaket har undersøkt, viser det seg at trafikk og parkering har blitt
redusert ved innføring av rushtidsavgifter og bompenger. Trafikken har blitt
redusert, mens parkeringsbelegget har økt. Økningen skyldes ene og alene en
enorm vekst i antall elbiler:

Postadresse
St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger
Besøksadresse
St. Olavs gate 6

Telefon 51 50 76 72
post@stavanger-parkering.no
www.stavanger-parkering.no
Org.nr. NO 974 782 766

Elbilene kjører gratis i bommen samtidig som de får 50% rabatt på parkeringen på
Stavanger Parkering sine avgiftsplasser i Stavanger kommune. Veksten i
parkeringsbelegg har naturligvis også hatt en positiv effekt på omsetningen på
vanlig parkeringsavgift som er høyere enn forventet, og mer enn kompenserer for
elbilrabatten på 50%. Omsetningen per september 2019 er nøyaktig den samme
som året før, og om lag 5 millioner kroner høyere enn budsjetter. Det nevnes her
at 1,3 millioner kroner av disse er frikjøpsmidler. Kostnadene er noe høyere enn
budsjettert blant annet på grunn av noe høyere avskrivninger på nytt ladeutstyr.
Resultatet er 3,75 millioner kroner bedre enn budsjettert per september 2019.
Dermed ligger foretaket godt an til å nå budsjettmål for året 2019.
• Datterselskap
Rogaland Parkering AS hadde en omsetning på 10,34 millioner kroner per august
2019. Det er 15,9% over budsjett og 3,2% over samme periode året før. Inntekter
og kostnader henger tett sammen her, og kostnadene var noe høyere enn
budsjettert med 9,3%. Resultatet er 0,67 millioner kroner over budsjett. Dette er
svært positivt og selskapet holder god styringsfart til å oppnå målet for 2019.
• Organisasjon
Konsekvensene av Nye Stavanger kommune får ikke veldig stor innvirkning på
foretaket, da det meste av operasjonen vil foregå sentralt i kommunen. Alle
ansatte har fått nye arbeidsavtaler med Nye Stavanger kommune ettersom den
gamle kommunen opphører fra og med 01.01.20. Foretaket forberedte seg også
på å gå i gang med håndheving av vegtrafikkloven samt drift av p-plasser i Sola
kommune, noe det nye kommunestyret har stoppet. Samtidig ser man at det blir
nødvendig med ekstra fokus på Ullandhaug ved UiS men også området der nye
SUS kommer, selv om dette ligger litt frem i tid.
• Prosjekt
Stavanger Parkering har mange parallelle prosjekter. Påbyggingen av P-Forum er
snart ferdigstilt og brukstillatelse er på plass. Foretaket har lagt en plan i forhold til
å automatisere all parkering (skiltlesing) i parkeringshus, der dette ikke er etablert.
Dette gjelder blant annet P-Forum, P-Siddis og P-Arketten som er åpne
parkeringshus uten bom. P-Kyrre vil også få denne løsningen og det vil
samordnes med Herbarium for å oppnå sømløs kjøring mellom anleggene. Slike
løsninger innebærer mindre håndheving i p-hus og dermed kan man fokusere mer
av innsatsen på håndheving av vegtrafikkloven. Det er også planer om å endre
kjøremønster ved Jorenholmen (dette er ikke bestemt) og å foreta nødvendig
vedlikehold. Styret har bedt administrasjonen om å starte arbeidet med å vurdere
fremtidige løsninger for parkering i kommunen. Foretaket har diskutert saken med
Stavanger kommune og et viktig premiss er fortolkningen av trafikktall som er til
diskusjon. Stavanger Parkering jobber i felleskap med UiS for å innføre en digital
parkeringstillatelsesløsning samt å oppdatere skilter og skiltplaner.

22/19

Vedtak: Tas til orientering
Nytt bystyre og ny sammensetning av styret i Stavanger Parkering
Plan for styresamling i nytt styre i foretaket.
Vedtak: Saken tas opp på epost dersom nytt styre er valgt før siste styremøte med
gammelt styre avholdes før jul.
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Lønn daglig leder

24/19

Vedtak: Lønnsfastsettelsen settes lik rammen for kapittel 5 i Stavanger kommune.
Eventuelt

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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