Stavanger Parkeringsselskap KF

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 27.06.2016

Møtested:

Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

27.06.2016 – klokken 15.45

Deltakere:

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Ayan Abdidahir M. Jama, Linda Harestad,
Christian Tønnevold

Kopi til:

Økonomi marked-Connie Hadland
Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole

Sak nr.:
13/16

14/16

15/16

Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 18.04.2016
Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
KDP sentrum og parkering
Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF er opptatt av gode rammevilkår for
handelen i Stavanger Sentrum. I den nye sentrumsplanen er det foreslått
endringer i forhold til en del parkeringsplasser. Det vil blant annet medføre en
netto nedgang i antall plasser på «Holmen» området samt at stengning av
Klubbgata, nedleggelse av Jorenholmen til fordel for et anlegg på Fiskepiren. Er
hensynene til handel godt nok ivaretatt? Stavanger Sentrum AS har i tillegg til
mange brukerdiskusjoner om temaet, også et bredt sammensatt styre som består
av Næringsforeningen, Stavanger kommune samt representanter for
handelsstanden og vil derfor har viktige og verdifulle innspill som Stavanger
Parkering vil lytte til.
Vedtak: Et eventuelt anlegg på Fiskepriren må ha minst 700 plasser og skal stå
ferdig før Jorenholmen legges ned. Administrasjonen ser videre på konsekvenser i
samråd med Stavanger Sentrum AS
Status drift Stavanger Parkeringsselskap KF
Driftsinntektene for foretaket viser stabil og positiv utvikling med en totalinntekt på
40,5 millioner kroner som er bedre enn budsjettert. Kostnadene var lavere i mai
sammenliknet med budsjett men ventes å øke i juni og juli grunnet nødvendig
reparasjon og vedlikhold.
Andelen inntekt som kommer fra bruk av kreditt og debetkort er økende i forhold til
kontanter. Det betyr at provisjonskostnadene øker. Det er kjørt et prosjekt der
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hesnsikten er å kartlegge et komplisert bilde av kostnadene ved å ha
kredittkort/debetkortløsninger samtidig å reforhandle avtaler med sikte på
betydelige kostnadsreduksjoner.
Foretaket har en god del avtaler med leverandører særlig i forbindelse med alt det
tekniske utstyret og alle p-anleggene. Alt er nå lagt inn i et digitalt system som
skal sikre bedre oversikt, gi tilbakemelding i god tid før avtaler går ut med tanke
på å være ute i god tid i forhold til offentlige anskaffelsesregler. Det er også på
sikt en klar ambisjon om å redusere kostnader, uten at dette kan tallfestes på det
nåværende tidspunkt.
De sentrale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 4 er ferdigforhandlet. Avtalen
gjelder for de fleste ansatte i Stavanger Parkeringsselskap KF.
Arbeidet med tolkningen og den praktiske gjennomføringen av bestemmelsene i
den nye parkeringsforskriften pågår. Det er uavklarte spørsmål i forbindelse med
blant annet skilting og det nasjonale skiltregisteret, om forflytningshemmede og
tekniske krav som i praksis er vanskelig å få til.
P-Valberghallen har fått ett nødvendig tiltrengt malingstrøk. Vi har fått
tilbakemeldinger fra publikum der de synes at anleggets trappeganger er litt
skumle om kvelden. Vi valgte da friske opp veggene med en lys positiv farge og
historiske tekster på veggene. Resulatet er blitt meget bra (synes vi) og det har
medført positiv omtale i media og en masse bilder og kommentarer i media.
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Forslag til vedtak: Tas til orientering
Innføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune
Stavanger Parkeringsselskap KF må være med å organisere piggdekkavgiften i
Stavanger kommune. Samtidig bør dette gjøres så «digitalt» som mulig. Å sette
opp dyre automater eller bruke detaljist-ledd er ikke veien å gå.
Investeringskostnadene bør bli så lave som mulig det samme gjelder
driftskostnadnene. Det er viktig at foretaket for inndekning samt overhead på dette
arbeidet.
Vedtak: Tas til orientering
Eventuelt

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder
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