Stavanger Parkeringsselskap KF

MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 13.09.2016

Møtested:

Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

13.09.2016 – klokken 15.00

Deltakere:

Atle Simonsen, Erlend Jordal, Hege Nordbø, Ayan Abdidahir M. Jama,
Gunn S. Ravndal (vara), Christian Tønnevold

Kopi til:

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

Sak nr.:
17/16

18/16

19/16

Innkalling og referat styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 27.06.2016
Vedtak: Innkalling og Referat godkjennes.
Tertialrapport 2. tertial 2016
De budsjetterte inntektene for Stavanger Parkeringsselskap KF endte på 63,1
millioner kroner som er 4,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Inntektsøkningen
stammer fra P-husene i sentrum. Stabil utvikling i parkeringsbelegg, justering av pavgifter, flytting av biler fra boligsone til P-hus, er årsaker til økningen. Kostnadene er
på nivå med fjoråret og lavere enn budsjett. Samlede kostnader per 2. tertial 2016 er
på 45,2 millioner kroner. Det er imidlertid større vedlikeholdsoppgraderinger av pteknisk utstyr som vil bli kostnadsført senere i år og som vi påvirke resultatet.
Resultat per 2. tertial endte på 17,9 millioner kroner som er høyere enn budsjett og
fjoråret. Prognosen for foretakets resultat for 2016 ligger nå på 25 millioner kroner.
Foretaket har over tid hatt fokus på å få ned tap på fordringer noe som har resultert
en betydelig reduksjon i tap. Foretaket har pågående vedlikeholdsbehov samtidig
som digitalisering av foretakets tjenester fortsetter. Ny parkeringsforskrift som trer i
kraft fra og med 01.01.2017 vil fremover være gjenstand for mye fokus da dette vil
medføre endringer og nye oppgaver for foretaket.
Vedtak: godkjennes
Årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Stavanger
Parkeringsselskap KF
Følgende forusetninger er lagt til grunn for driftsbudsjett for 2017:
 SSB KPI august 2016-august 2016 4% + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 Nedgang i parkeringsbelegg 2%
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 El-bil betaling jamfør ny parkeringsforskrift som innføres 01.01.2017 §34
 Gebyrforhøyning jamfør ny parkeringsforskrift §36 – stabilt nivå
 Gebyrforhyning jamfør ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr §2 stabilt nivå
 Lønnsvekst 2,8%
 Øvrig generell innteksvekst 3%
 Øvrig generell kostnadsvekst 2%
Årsbudsjettet med tilhørende resultat for 2017 er svært ambisiøst. Administrasjonen
begrunner dette med flere forhold som peker i positiv retning. Ny parkeringsforskrift
gjør at alle gebyrene øker kraftig, elbiler må betale for seg, innføring av dynamisk
prismodell og indeksregulering. På kostnadssiden er det per dato gunstige
rentebetingelser, moderat lønnsvekst, noe nedjustering av vedlikeholdsbudsjettet
som trekker resultatet opp. Samtidig er det viktig å legge til at det foregår
oppgraderinger og moderniseringer av teknisk ustyr.
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Vedtak: Årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Stavanger
Parkeringsselskap KF godkjennes.
Status drift øvrig
Rogaland Parkering AS har hatt fokus på markedsarbeidet og kan rapportere om et
første halvår og der man har skrevet nye avtaler med litt over 600 plasser.
Driftsinntektene har økt noe og resultatutviklingen ser positiv ut så langt.
Styret ønsker på sende inn et eget høringssvar på KDP Sentrum innen fristen den
30.09.2016. Styret anfører at endringer i tilgjengelighet, det vil i første rekke si
trafikale forhold i sentrumskjernen, bør utredes grundig slik at man får et bedre bilde
av konsekvensene av forslagene.

Vedtak: Tas til orientering
Eventuelt

Forfall meldes
Linda Harestad

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Vedlegg:
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