Stavanger Parkeringsselskap KF

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 17.11.2016

Møtested:

Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

17.11.2016 – klokken 15.45

Deltakere:

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Hege Nordbøe, Jone Laursen (vara), Linda
Harestad, Christian Tønnevold

Kopi til:

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

Sak nr.:
27/16

28/16

Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 11.10.2016
Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
Status drift
Økonomigjennomg/beleggstatistikk
Inntektene for oktober ble 7,55 millioner kroner som er på nivå med fjoråret.
Kostnadene var 7,54 millioner som er 5% høyere enn på samme tid i fjor. Dette gir
et tilnærmet nullresultat i oktober.
Parkeringsbelegget gikk ned med 13,1% i oktober. Dersom dette også skjer i
november er det nok mer enn tilfeldige utslag. Det var et markant skifte i
september. Noe av forklaringen ligger nok i at flere bruker betalingsapp og at
andelen elbiler som ikke betaler og dermed ikke blir registrert i statistikken, øker
betydelig. Den viktigste grunnen er nok likevel virkninger av oljekrisen.
HMS/Personal
Selskapet har satt fokus på økt tilstedeværelse og tiltak for å få dette på plass.
Foretaket har konkrete planer i samråd med BHT i Stavanger kommune for å
tilrettelegge, kurse og informere ansatte.
Datterselskap
Selskapet viser sunn god drift og har positive resultater så langt i år. Det vil bli en
endring i stillingen som leder fra og med 01.01.2017.
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Vedtak: Tas til orientering
Priser 2017

Postadresse
St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger
Besøksadresse
St. Olavs gate 6

Telefon 51 50 76 72
post@stavanger-parkering.no
www.stavanger-parkering.no
Org.nr. NO 974 782 766

Ny prisliste basert på bystyrevedtak 65/15. SSB 12 måneders justering av
gateparkeringen, P-hus og årskort. Prisene er implementeres så snart som mulig
og legges ut på foretakets nettside www.stavanger-parkering.no
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Vedtak: Besluttet i møtet
Ny kommunlov
Ny kommunelov er på høring. Denne kan få konsekvenser for organiseringen av
KF´er i fremtiden. Det foreslås å lovfeste et krav om eiermeldinger også for KF og
at medlemmer av kommunestyret ikke skal kunne velges til styret i KF for å
unngå dobbeltroller. Videre kan det skjer endringer i det som derfineres som
økonomisk virksomhet. Dette er et omfattende og komplisert tema.
Vedtak: Tas til orientering
Eventuelt

Forfall meldes
Ayan A. M. Jama

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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