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12/20

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.
Drift
Orientering om driften per mai 2020
Økonomi
Covid-19 situasjonen har snudd opp ned på det gode starten på 2020. Resultatene
i januar og februar var over budsjett og utsiktene var gode. Fra og med andre
halvdel av mars var byen tom og det ble innført gratis parkering i våre
parkeringshus. Effekten av Covid-19 hadde vært kraftig negativ uavhengig av
gratis parkering ettersom Stavanger sentrum var stengt i en periode og
parkeringsbelegget var lik null. Gratisperioden opphørte fra og med 16. mai og det
er klart at resultatet er blitt svekket også av dette. Inntektene i mai var på 3,2
millioner mot et budsjett på 7,8 millioner kroner. Kostnadene ble som budsjettert
på 5,7 millioner kroner som gir et resultat på -2,5 millioner kroner. Budsjettert
resultat for mai var 2 millioner, en differanse på 4,5 millioner kroner. Akkumulert
per mai er det omsatt for 27,1 millioner kroner mot et budsjett på 39,1 millioner
kroner. Kostnadene per mai var 27 millioner som er 2 millioner lavere enn budsjett
slik at resultatet per mai ble 0. Budsjettert resultat er 10 millioner og resultatet fra
2019 var 13 millioner i perioden.
Datterselskap
Covid-19 situasjonen har også fått konsekvenser for datterselskapet. Inntektene
per mai 2020 endte på 4,8 millioner ett avvik mot budsjett på -1,5 millioner kroner.
For perioden januar-mai er budsjettert resultat 1,3 millioner kroner mens
regnskapsført resultat endre på 0,3 millioner kroner. Til tross for et svakt resultat
grunnet Covid-19 er det likevel optimisme i selskapet på grunn av vekst i
kundemassen og en situasjon som er i ferd med å normalisere seg.

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

Organisasjon
Det er gjennomført samling i trafikkavdeling (på trygg avstand). Arbeid med
oppdatering av rutiner, Personalhåndbok, AMU, ny manual for mottak av
nyansatte, samt ferieplanlegging er gjennomført. Igjen på grunn av Covi-19 og
usikkerhet har særlig planlegging av ferie vært gjenstand for mer oppmerksomhet
enn normalt.
Prosjekt
Foretaket har tidligere natt konsesjonsutlysning på leveranse av betalingsløsninger
for parkering (apper) og arbeidet med å iverksette disse i løsningene er iverksatt
med testing av funksjonalitet.
Det er iverksatt anbudsprosess på nytt sprinkleranlegg i P-Posten som Sig.
Halvorsen vant. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av august 2020.
Nytorget er i ferd med å transformeres og vil ikke lenger kunne benyttes til
parkering. Stavanger kommune har sammen med foretaket og de
næringsdrivende i området funnet gode alternative løsninger for korttidsparkering i
området. Endringen vil bli iverksatt i løpet av juni.
Det er vedtatt 2 timer gratis parkering og betaling etter 2 timer på Gamlingen. For
å kunne ta betalt må det settes opp parkeringsautomat og på grunn av stor
pågang på Lyse vil det ta tid å få satt opp automat, samtidig som det blir en svært
kostbar etablering. Foretaket ber derfor om å utsette innføring av automat, men
innfører 2 timer gratis så fort det lar seg gjøre.
Prosjektet i Verksgaten der målet er å få en mer attraktiv og grønn gate,
innbefatter mulig flytting av inn- og utkjørsel til P-Jorenholmen. Det sees også på
muligheter til å forskjønne P-anlegget da det ikke er mulig legge ned
parkeringsanlegget på kort sikt.
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Vedtak: Tas til orientering
Presentasjon av KTI
Markedsføringshuset har på vegne av foretaket laget en KTI som ble presentert i
møtet. Viktige prioriteringer fremover blir å jobbe videre med markedsarbeidet for
at flest mulig skal ta i bruk foretakets automatiserte løsninger for parkering som
både øker tilfredsheten og som øker gjenkjøpsgraden. Videre jobbe med å øke
kjennskapen til foretakets parkeringsanlegg, særlig utenfor Stavanger kommune.
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Vedtak: Tas til orientering
Eventuelt
Vedtak: avklares etter styrets diskusjon

Forfall meldes
Kjersti Idsal
Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder
Vedlegg
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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