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MØTEINNKALLING STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 21.04.2021  

Møtested: TEAMS 

Møtedato/ -tid: 21.04.2021 – klokken 10.00 

Deltakere: 

 
Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti Idsal, Stian 
Røisland (Rogaland Parkering AS), Steinar Damm (Rogaland Parkering SAS), 
Kristin Gustavsen (STAS), Christian Tønnevold 

 
 
 
 

Sak nr.:  

05/21 Innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 21.04.2021 
 
Vedtak: Innkalling godkjennes. 

06/21 Presentasjon mulighetsstudie P-Jorenholmen  
Administrasjonen har i samarbeid med Stavanger Sentrum AS fått utarbeidet en 
mulighetsstudie for P-Jorenholmen. Denne ble presentert for styret i foretaket. I og med 
den sentrale beliggenheten til anlegget og de funksjoner dette innehar, er det ønskelig at 
administrasjonen gjør avklaringer av mulighetsrommet med administrasjonen i Stavanger 
kommune. Samtidig er det viktig å se P-anleggets funksjoner i sammenheng med vedtatt 
sentrumsplan og støtte opp under denne.  
 
Vedtak: Styret er positive til at det arbeides videre med å innhente mer informasjon og 
avklaringer som kan danne grunnlaget for en sak. Styret forelegges mulighetsstudien før neste 
styremøte. 

07/21 Generalforsamling Rogaland Parkering AS 
Rogaland Parkering As årsoppgjør er preget av pandemien. Omsetningen endte på 13,7 
millioner kroner ned 1,7 millioner fra året før. Driftskostnadene er 0,8 millioner lavere 
sammenliknet med 2019. Driftsresultatet endte på 1 millioner kroner mot 2 millioner året 
før. Sammenliknet med mange selskaper i bransjen er dette et godt resultat. Resultat 
etter skatt endte på 990260 kroner. For å gi selskapet nødvendig kapital ved framtidig 
overgang til egne ansatte og økning i kommersiell aktivitet, foreslås overskudd på kr 990 
260,- disponeres som følger; 
 
Til annen egenkapital  kr 990 260,- 
Sum disponert   kr 990 260,- 
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Vedtak: Årsoppgjør og årsberetning godkjennes. Saker som ligger til Generalforsamlingen 
godkjennes i henhold til forslag. 

08/21 Drift per mars 2021 

• Økonomi 
Stavanger Parkeringsselskap KF er sterkt preget av pandemien. Aktiviteten i foretakets 
parkeringsanlegg er mye lavere enn det som er normalt. Omsetningsgrunnlaget er 
dermed sterkt svekket. Omsetningen er samlet sett 17,7 millioner som er 4,5 millioner 
lavere sammenliknet med året, som tilsvarer en nedgang på 20,3%. Kostnadene er lavere 
enn budsjettert og noe høyere enn året før. Resultatet endte på 0,38 millioner kroner som 
er 6 millioner lavere enn året før. I og med at kostnadene i stor grad er faste, får 
omsetningssvikten store utslag på resultatet. Andelen elbiler øker sakte, men sikkert over 
tid og er godt over 30%. Fordelingen av inntekt på betalingsmiddel viser nå at 
kontantandelen er 1,3% ned fra 2,1% året før. Andelen som bruker mobiltelefon som 
betalingsløsning er nå 27,8% og vanlig betalingskort går ned fra 39,2% i Q1 i 2019 til 
28,7% i Q1 2020.  

• Datterselskap 
Omsetningen per 1 kvartal 2020 endte på 3,3 millioner, ned 0,45 millioner fra året før. 
Aktiviteten er også her generelt lavere enn normalt. Kostnadene er på nivå med 2020 noe 
som gir et resultat på 161.000 i årets første kvartal som er 54% lavere enn samme periode 
i fjor. Omsetningen er også her helt avhengig av at aktiviteten tar seg opp, noe som er 
ventet i 2. halvår 2021. 

• Organisasjon 
Organisasjonen er preget av pandemien. Tiltakene som bestemmes for Stavanger 
kommune følges i foretaket. Deler av virksomheten er mindre berørt da den foregår i felt. 
Alle funksjoner er ivaretatt per tid. Men det er slitasje med hjemmekontorløsninger og 
oppdelte avdelinger og det er et håp at situasjonen kan normaliseres så snart som mulig. 

• Prosjekt 
Utrullingen av «free-flow» løsningen har pågått lenge og pågår fortsatt. Nå er det kun få 
anlegg igjen som ikke har kameraparkering uten bom igjen. Løsningen har fått god 
mottakelse i markedet.  
 
Vedtak: Tas til orientering 

 
Forfall meldes 
 
Med vennlig hilsen 
Christian Tønnevold 

 

Daglig leder  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


