
 
 
 
  

 

 

  

Postadresse Telefon 51 50 76 72 

St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger post@stavanger-parkering.no 

Besøksadresse www.stavanger-parkering.no 

St. Olavs gate 6 Org.nr. NO 974 782 766 

 

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 19.12.2022 

Møtested: Stavanger Parkering St. Olavs gate 6 

Møtedato/ -tid: 19.12.2022 – klokken 18.00 

Deltakere: 
Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti Idsal, 
Christian Tønnevold 
 

Sak nr.:  

22/22 Referat styremøte 26.10.2022 og innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 
19.12.2022 
 
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes. 

23/22 Rapportering drift 3. kvartal 2022 

• Økonomi – status 
Omsetningen i november endte på 9,3 mnok som er 1% bedre enn året før. Kostnadene er 2 
mnok høyere enn året før som i hovedsak skyldes høyere elektrisitetskostnader og økte renter. 
Fordi parkeringsbelegget har økt har inntektene fulgt med opp og resultatet for november 
endte på 1,9 millioner kroner som er på nivå med året før. Året til og med november 2022 har 
med unntak av januar og februar, hatt en positiv utvikling hva parkeringsbelegg angår. 
Omsetningen per november 2022 endte på 93,5 millioner kroner som er 12,5 millioner bedre 
enn på samme tid året før. Foruten økt parkeringsbelegg er kontrollsanksjonsbeløpet justert 
(gjennom forskrift) med 60 kroner per sanksjon. Kostnadene har også økt, der årsakene blant 
annet er dyrere strøm og høyere renter. Resultatet per november 2022 er langt bedre enn 
forventet og endte på 26,2 millioner kroner. Utviklingen med hensyn til bruk av 
betalingsløsning er i endring og andelen som bruker kontanter for å betale for parkeringen er 
fallende og er per november 0,7% av omsetningen. Andelen som benytter mobilbetaling, er nå 
ca. 71%. Andelen som betaler på automat på stedet er også sterkt fallende i tråd med ønsket 
og forventet utvikling. Andelen elbiler vokser jevnt og trutt og har nå passert 40%. Alle p-
husene med unntak av P-Posten (stengt vei) har hatt vekst i 2022 sammenliknet med 2021. P-
Jorenholmen har klart høyest omsetning av våre p-anlegg og representerer en NMD på 38,2% 
per november. 

• Prosjekter – status 
Foretaket utrykker stor bekymring for bussveiprosjektet og eventuell stengning av inn- og 
utkjørsel fra parkeringsanleggene P-Jernbanen og P-St. Olav. Saken har vært oppe før, og 
styret har vært tydelige på at dette ikke kan aksepteres. Dette er inn- og utfart for om lag 1400 
parkeringsplasser, offentlige og private og det vil skape store trafikale utfordringer om dette 
blir vedtatt. Det er i tråd med ladestrategien til Stavanger kommune etablert hurtiglading på P-
Jorenholmen. Foretaket deltar i mobilitetsprosjektet på Ullandhaug der målet er å få til en 
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brukervennlig, miljøvennlig og moderne infrastruktur som skal håndtere trafikale behov på 
Ullandhaug, nye SUS, UiS osv. Videre jobbes det med et eventuelt p-anlegg under Nytorget der 
hensikten er å flytte eksisterende biler under bakken og å skape bedre boforhold ved redusert 
letekjøring og redusert kjøring i boligsonene.  

• Organisasjon og HMS - status 
Sykefraværet har store variasjoner fra måned til måned. Fraværet var lavt i sommer, men har 
økt på høsten og vinteren. Det rapporteres mye om luftveisinfeksjoner, influensa, Covid 19 og 
det synes som om dette gjelder mange arbeidsplasser. I tillegg er det rapportert om mange 
med syke barn i barnehage og skole. Foretaket jobber med arbeidsmiljø og vil fremover ha 
fokus på intern samhandling og kommunikasjon. Tiltak er workshops og systematisk HMS 
arbeid. Det jobbes med styrking av bemanning på grunn av økt arbeidsmengde.  

• Datterselskap 
Rogaland Parkering AS har som morselskapet økt parkeringsbelegg som betyr økt omsetning. 
God kostnadskontroll i tillegg gir et forventet resultat som er om lag 30% forbedring 
sammenliknet med budsjett. 
 
Vedtak: Tas til orientering 

24/22 Årshjul 2023 
 

Dato Klokken Saker 

Januar 14:00 Tentativt ekstraordinært møte C11 Nytorget 

01.03.2023 17:00 
Årsoppgjør Stavanger Parkeringsselskap KF 
Generalforsamling Rogaland Parkering AS 

26.04.2023 17:00 Prosjektgjennomgang 

24.05.2023 17:00 Rapportering drift 1. tertial rapport 2022 

21.06.2023 17:00 Rapportering drift 1. halvår 

13.09.2023 17:00 Budsjett 2024-2027 

25.10.2023 17:00 Rapportering drift 3. kvartal 

13.12.2023 18:00 Foreløpig resultat 2022 

 
 
 
Vedtak: Se tabell over. 
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25/22 Lønn daglig leder 
 
Vedtak: Styret vedtar en krone økning på kroner 50.000. Iverksettes jamfør Stavanger 
kommunes oppgjør.  

 
Forfall meldes 
 
Med vennlig hilsen 
Christian Tønnevold 

 

Daglig leder  
 
 
Vedlegg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


