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Status drift Stavanger Parkeringsselskap KF
Økonomi:
Driftsinntektene var i oktober 8,9% over budjsett og 0,3% lavere enn i fjor.
Akkumulert per oktober 2015 er driftsinntektene på 68,7 millioner kroner som er
1,3% milioner kroner over budsjett, men 1,4% lavere enn på samme tid i fjor.
Driftskostnadene er samlet sett 9,5% lavere enn budsjett for året og 18,3% høyere
enn budsjett for oktober isolert.

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

Resulatet hittil i år er på 16,2 millioner kroner som er 6,3 millioner kroner mer enn
budsjettert. Lavere kostnader er årsaken til resultatforbedringen.
Likviditetsutviklingen er positiv og det er en forventning om ytterligere
likviditetsforbedring ut året, selv om økningen forventes å flate noe ut.

Vedtak: Økonomien tas til orientering. Endringer av prisene for 2016 godkjennes
og evalueres etter 6 måneder.
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Prosjekter
Oppfølging av strategi
Administrasjonen jobber med planarbeidet i forhold til strategiarbeidet.
Strategidokument fremlegges på styremøte den 15.12.2015
Verdi og visjon
 Workshop om lagbygging og bedriftskultur avvikles 17.11.2015
 Kunderfront og mottak oppdraderes
 Prosjekt for forbedret kontorarkitektur for mer åpne løsninger iverksatt
Vedlikehold
 Arbeid i med el-tavle, bedre lys, betongarbeider og sprinkler i P-Posten
iverksatt
 Drenering i P-Arketten iverksatt
 Utbedring av dekke i St. Olav pågår
 Fjerning av parkometer etter plan
 Betongsaging i P-Kyrre pågår
Omdømme
 Tilgjengelighetskampanje i samarbeid med STAS starter i desember
 Foretaket har hatt møter med flere sentrale aktører innen kommunikasjon
for å jobbe videre med omdømme.
Prisjusteringer
 Bystyrets beslutning følges opp av styret der justeringer av p-avgifter samt
kortsalg er besluttet.
Organisasjon:
 Styret i AS har vedtatt at 20% stilling på salg skal leies inn fra
morselskapet der målet er å få flere private aktører over på AS.
Administrasjonen ser på mulighetene for enten å hente inn ressursen fra
morselskapet ved strenge prioriteringer og fordeling av oppgaver.
Alternativt at den leies inn eksternt.

Vedtak: Oppfølgingen av strategiarbeidet tas til orietering. Styret i selskapet ber
om en nærmere redegjørelse for forslaget vedrørende organisasjonen.
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Eventuelt
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Forfall meldes
Tore B. Kallevig, Kjersti Idsal

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Vedlegg:
Møtereferat Styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 20.10.2015
Økonomirapport oktober 2015
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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