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Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti
Idsal, Christian Tønnevold
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15/20

16/20

Innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 26.08.2020
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.
Drift
Orientering om driften per juli 2020
• Økonomi
Juli måned isolert sett, hadde historisk høy omsetning med 10 millioner kroner. Det
er 1 millioner over budsjett og resultatet for tilsvarende måned i 2019. Kostnadene
er om lag på budsjett og det gir et resultat på 4 millioner for denne måneden. Det
betyr det først positive måneden sett i forhold til budsjett siden februar. Covid-19
situasjonen har gitt kraftige negative utslag på omsetningen til foretaket.
Omsetningen per juli endte på 43,6 millioner kroner mot et budsjett på 54,6
millioner kroner. Av dette er det om lag 1,9 millioner i pluss på finans. Kostnadene
er 1,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Resultat per juli på 6,9 millioner
kroner mot et budsjett på 16,3 millioner kroner. Perioden fra 14. mars til 16. mai
var det gratis parkering samtidig som p-husene omtrent var tomme i deler av
perioden. Det gode resultatet i juli gir noe optimisme i forhold til at vi håper å ta
igjen noe av det tapte.
• Datterselskap
Også datterselskapet er rammet av omsetningssvikt som følge av covid-19.
Omsetningen per juli var 7,4 millioner som er 1,4 millioner lavere enn budsjett.
Samtidig er også kostnadene lavere som gjør at resultatet er på 0,7 millioner mot
et budsjett på 1,3 millioner kroner. Den underliggende driften er god og selskapet
et i stadig utvikling og utvider sin kundeportefølje.
• Organisasjon
Covid-19 medfører at det må etableres nye planer og endrede planer. Dette
gjelder blant annet kontinuitetsplaner, HMS-planer, ROS-analyser mv. Det er
iverksatt «Si-i-fra» som er Stavanger kommunes varslingssystem. Ansatte har fått
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opplæring og løsningen er implementert også på mobiltelefonene til de som bruker
dette som arbeidsverktøy.
• Prosjekt
Nytt sprinkleranlegg montert i P-Posten. Prosjektet ble ferdigstilt vel innenfor
tidsplanen. Det ha vært mye frem og tilbake i forhold til Jorenholmen skjebne. Det
vil avgjøres i en politisk sake noe senere på året. Samtidig utarbeides det et
mulighetsrom for blant annet å se om det er mulig å flytte inn-og utkjøringen av
anlegget. Prosjektet med å foreta nødvendig oppgradering av parkeringshusene
går videre, der det etableres en mer moderne løsning (Virtuelle P-hus) samtidig
som bommenene i mange av p-husene etter hvert vil bli fjernet slik at det blir
kameraparkering uten bom. Stavanger Parkering er også involvert i KDP sentrum i
forhold til parkering og trafikk og deltar aktivt i å lage gode løsninger for byen
sammen med STAS. Stavanger Parkering jobber med Sola kommune og vil blant
annet stå for driften av den nye Rådhusparkeringen.
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Vedtak: Tas til orientering
Budsjett 2021-2024
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Vedtak: Budsjett godkjennes
Eventuelt
Vedtak: avklares etter styrets diskusjon

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder
Vedlegg
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