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Kopi til:

Økonomi marked-Connie Hadland
Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole
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Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 20.10.2015
Vedlegg: Referat styremøte 20.10.2015
Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes
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Status drift Stavanger Parkeringsselskap KF
Regnskapet for september viser et resulat på 1,8 mnok som er 41,1% høyere
sammenliknet med september i fjor. Inntektene er 6,3% lavere enn året før men
lavere kostnader gir resultatforbedringen. Hittil i år er driftsresultatet 1% høyere
sammenliknet med resulatet året før. Inntektene er 1,5% lavere sammenliknet
med akkumulert resultat per semptember 2014. Kostnadene er 2,4% lavere enn i
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fjor og det er også grunnen til det gode resultatet. Det foreligger mange
nødvendige mindre vedlikeholdsprosjekter som malerarbeider, reparere slitte gulv
o.l. som vil øke kostnadene mot slutten av året.
Selskapet har hatt og har noe naturlig avgang. I denne forbindelse foretar
administrasjonen grundig evaluering av behovet for erstaninger og om oppgaver
kan effektiviseres, overføres på andre ansatte eller om de er nødvendige. Nye
tider, ny teknologi gjør at en del oppgaver gjøres mer effektivt, samtidig kommer
det nye oppgaver til. Ett viktig spørsmål å adressere i forhold til dette er hvorvidt
organisasjonen har den nødvendige kompetansen i et fremtidig perspektiv.
Vedtak: Tas til orientering
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Prosjekter
Arbeidet med å få mobildekning i P-Arketten, P-Siddis og P-Forum er i full gang.
Det er ventet at man innen årsskiftet vil kunne få full dekning de nevnte steder.
Dette betyr at man i disse anleggene vil kunne bruke vår parkeringsapp for
betaling av p-avgiften. De viktigste fordelen er at det vil kunne redusere køen
foran automatene ved større arrangementer og hele parkeringsprossessen vil
føles enklere for kundene. Målet er økt kundetilfredshet.
Lervig sykehjem er påbegynt. Her skal det bygges ca. 80 offentlige p-plasser.
Stavanger Parkering samarbeider med Skanska som er entreprenør for
prosjektet.
Plan for anskaffelse av ANPR løsning for alle p-hus er i gang. Adminstrasjonen
har vært på flere foredrag og vært i møte med leverandører for å sikre seg
kunnskap om mulighetene som finnes. Det er stadig nye teknologiske løsninger
slik at behovet for oppdatering er stort.
Vedtak: Tas til orientering
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Eventuelt

Forfall meldes
Kjersti Idsal

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder
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