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MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 01.09.2021  

Møtested: Stavanger Parkering St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 01.09.2021 – klokken 10.00 

Deltakere: 

 

Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti 

Idsal, Christian Tønnevold 

 

 

 

 

Sak nr.:  

12/21 Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 01.09.2021 

 

Vedtak: Innkalling godkjennes. 

13/21 Budsjett 2022-2025 

Pandemien har gjort at inntektene i foretaket har blitt kraftig svekket. Det er på 

budsjetteringstidspunktet, fremdeles langt igjen til man når et normalår hva 

inntekter angår. Det er forventet at innhenting av omsetning til før-korona nivå vi ta 

flere år. Prisene skal indeksreguleres +1 % som vil øke inntektene samtid har 

foretaket lagt om til en ny parkeringsløsning som er mer effektiv og vil gi økt 

inntekt. Planlagte bygg i sentrum uten egen parkeringskapasitet vil øke belegget i 

foretakets anlegg og bidra til økt omsetning.  

 

Samtidig er det mange usikre faktorer, som blant annet hvor stor andel vil ha 

hjemmekontor fremover og hvor står blir påvirkningen på omsetningen. Vi har i 

flere år, med mulig unntak for pandemien, hatt en voksende trend i bruk av 

kollektiv, sykkel og gange i tråd med politiske mål på bekostning av privatbil. Vi har 

i flere år også hatt en økende andel elbiler som erstatter kjøretøy med 

forbrenningsmotor og som igjen innebærer økt rabatt.   

 

For samlet budsjett for foretaket henvises det til HØP 2022-2025 på Stavanger 

kommune sine hjemmesider. 

 

Vedtak: Styret godkjenner budsjett for 2022-2025 

14/21 Drift per mai 2021 

• Økonomi og organisasjon 

Foretakets omsetning ble 9,9 millioner i juli 2021 som er svært bra og den høyeste 

omsetning målt i en enkeltmåned i 2021. Juni var bak budsjett, men en del bedre 

enn de foregående månedene, som kan indikere bedre tider hva inntektene for 
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foretaket angår. Akkumulert per juli er inntektene 44,7 millioner kroner, 2,3 

millioner bedre enn på samme tid i fjor, som da indikerer at vi er på rett vei. 

Resultatet er per juli på 6,3 millioner kroner som er 0,7 millioner kroner bedre enn 

året før. Beleggtallene har variert svært mye, med et foreløpig bunnpunkt i 

mars/april 2020, men har nå en økende trend med en topp i juli 2021. Elbilandelen 

er igjen svakt stigende, som forutsatt og er nå 33%. Pandemien er ikke over det er 

fremdeles tiltak som må overholdes, for eksempel avstandsregler og kun digitale 

møter osv. som gjør at viktige sosiale møtearenaer blir svekket.  

• Prosjekt 

Stavanger Parkering er et redskap i parkeringspolitikken til Stavanger kommune. 

De overordnede strategiene og linjene er vedtatt og fremover blir det en mer 

praktisk tilnærming der målene skal settes ut i livet. Dette medfører endringer i 

trafikk og parkering som foretaket er en del av. Det er flere områder som vil bli 

gjenstand for endringer, og det foregår prosjekter på Jorenholmen og Nytorget 

som foretaket er implisert i.  

• Datterselskap 

Også datterselskapets omsetning er kraftig påvirket av pandemien. Resultatet per 

juli er 0,36 millioner kroner som er om lag 50% lavere enn budsjettert. Årsaken er 

lavere aktivitet på grunn av pandemien. Selskapet vil gjøre tiltak for i større grad å 

ta høyde for svingninger i aktiviteten, samtidig er det optimisme med håp om at 

aktiviteten etter hvert vil ta seg opp. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

Forfall meldes 

 

Med vennlig hilsen 

Christian Tønnevold 

 

Daglig leder  
 
 
Vedlegg 
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