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Eventuelt
Vennligst bemerk at tallene i sakspapirene og årsberetningene er basert på de tilgjengelige
regnskapstallene på utsendingstidspunktet. Endelige regnskapstall, årsoppgjørsnotater og
revisjonsberetninger vil bli presentert på generalforsamlingen. Revisor for KF, Rune Haukaas
vil delta på generalforsamlingsdelen av møtet og svare på evt. spørsmål. Revisor for AS, Ellen
Marie Marvik, vil være tilgjengelig på telefon.
Forfall bes meldt til Kjell Veire på mail: kjell.veire@sandnes-kommune.no
Varamedlemmer møter bare når særskilt innkalt. Vel møtt!
Mangor Malmin
Styreleder
Vedlegg: Saksdokumenter

09/2018
Årsberetning og regnskap for KF for 2017
Det vises til vedlagt årsberetning og regnskap for Sandnes Parkering KF.
Forslag til vedtak:
Regnskap og årsberetning for 2017 godkjennes. Mindreforbruk for 2017 på kr 3.061.812overføres foretakets disposisjonsfond.

10/2017
Årsberetning og regnskap for AS for 2017
Det vises til vedlagt årsberetning og regnskap for Sandnes Parkeringsdrift AS.
Forslag til vedtak:
Regnskap og årsberetning for 2017 godkjennes. Årets resultat ble et overskudd på kr 16.359,før skatt. Overskudd etter skatt overføres selskapets disposisjonsfond. På grunn av resultatets
størrelse godkjenner generalforsamlingen at det ikke utbetales budsjettert utbytte på kr
250.000,- til morselskapet.

11/2018
Endring av vedtektene i Sandnes Parkeringsdrift AS
Det er sendt inn samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene som informerer om ny
styresammensetning, som nå er i samsvar med revisors anbefaling i årsoppgjørsnotatet for
2014 og Bystyrets vedtak. Selskapets vedtekter er evaluert med tanke på at de skal reflektere
den nye styresammensetningen. Den faktiske endringen av vedtektene er allerede behandlet i
Bystyret som følge av valget av nye styremedlemmer. Formelt er det generalforsamlingen
som skal vedta vedtektsendringen.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtar endring av vedtektenes §5 pkt. 2 slik at dette lyder:
«Generalforsamlingen velger selskapets styreleder. Det er selskapets styreleder som også står
for den daglige ledelsen. I tillegg skal styret bestå av en representant valgt blant
styremedlemmene i Sandnes Parkering KF, en representant utpekt av Rådmannen og en
vararepresentant. Styret velger selv sin nestleder. Styrets medlemmer følger valgperioden.
Generalforsamlingen velger selskapets revisor.»

12/2018
Styreseminar
Det skjer betydelige og stadig hyppigere endringer i samfunnet både lokalt og nasjonalt som
direkte og indirekte påvirker situasjonen for foretaket og datterselskapet. Dette berører både
økonomi, teknologi og organisasjon. I tillegg må det til enhver tid evalueres i hvilken grad
organiseringen er optimal i forhold til publikum, foretakets roller og behov og Sandnes
kommunes roller og behov som reflekteres i Bystyrets vedtak. KS Bedrift har også arbeidet
med evalueringer av ulike modeller knyttet til konkurranseutsetting av offentlig virksomhet
og advokat Elen Schmedling Gimnæs har arbeidet med dette, og gitt innspill til bla. Mandal
Parkering.

Forslag til vedtak:
Styret ber administrasjonen organisere styreseminar med hovedtema Parkeringsforetakets
fremtidige organisering.

13/2018
Endrede regnskapsrutiner i AS
Det har vært en nær dialog med selskapets revisor i forbindelse med endrede
regnskapsføringsrutiner. Det vises også til brev til styret fra revisor.
Man har gått over til opprettelse og bruk av prosjektnummer slik at inntekter og utgifter kan
allokeres til den enkelte kunde og det enkelte parkeringsområde.
Det har også vært en nær dialog i forbindelse med rutiner for behandling og føring av
parkeringsavgift betalt kontant i bomanlegg, da det har vært behov for en avklaring av hvilke
rutiner som skal følges. Det har blitt gitt ulike anbefalinger i sakens anledning. Det er i slike
automater et vekslesystem som varierer i beholdning, og som derved påvirker hvor mye som
faktisk kommer ned i myntboksene og blir tømt og satt inn i bank. Selskapet og revisor er nå
blitt enige om nye rutiner, og at selskapet vil følge revisors anbefaling om å benytte beløpene
i omsetningsrapporten som grunnlag for månedens omsetning og den videre fordeling mellom
selskapet og kunden, da det er disse beløpene som viser faktisk salg.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

14/2018

Sak unntatt offentlighet:

15/2018
Status sykefravær
Høyt sykefravær er fortsatt en betydelig utfordring. Hittil i 2018 er sykefraværet på 10,57 %.
Det forventes en gradvis reduksjon som følge av avklaring av langtidssykes situasjon og
arbeidet med fraværet. Det har blitt gjort ulike tiltak og avholdt ulike arrangementer for å
bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Det fokuseres også på optimalisering av
bemanning og ferieplaner slik at fordeler og ulemper fordeles mest mulig likt i
organisasjonen.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

16/2018
Regodkjenning av personell
I den nye parkeringsforskriften er det krav om regodkjenning av trafikkbetjenter hvert fjerde
år. I henhold til overgangsbestemmelsene i § 65 så skal første regodkjenning av dem som har
fullført den gamle typen kurs finne sted innen to år etter forskriftens ikrafttredelse.
Opplæringsansvarlig harorganisert det slik at de ansatte som dette gjelder vil delta på
obligatorisk to dagers regionalt regodkjenningskurs med eksamen i Stavanger i tiden 19-20.
juni 2018
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
17/2018

Status verdifemkanten

Daglig leder går igjennom verdifemkanten på møtet.

Eventuelt:

ÅRSBERETNING 2017
Org. nr. 988 999 326
SANDNES PARKERING KF

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Årsberetning for 2017
1. Bakgrunn
Sandnes Parkering er et kommunalt foretak (KF) som startet opp 1.januar 2006.
Selskapet er lokalisert i Holbergsgaten 15, 4305 Sandnes. Verksted og lager er
lokalisert på samme adresse. Foretakets formål er utformet på grunnlag av bystyrets
vedtatte mål for parkeringspolitikken i samsvar med Vegtrafikkloven og
Parkeringsforskriften.
Foretaket har et heleid datterselskap, Sandnes Parkeringsdrift AS, som ivaretar drift av
private parkeringsplasser i henhold til gjeldende regelverk som var Standardvilkårene
frem til 31.12.2016. Fra 01.01.2017 gjelder Forskrift om vilkårsparkering for
allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer for begge selskaper. Fra
samme dato gjøres også revidert gebyrforskrift og revidert forskrift om
parkeringstillatelse for forflytningshemmede gjeldende.

2. Nærmere om formålet.
Foretaket skal:
a) Være en aktiv og konkurransedyktig leverandør av tjenester som bidrar til
vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud.
b) Videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengelighet til dette ved alene, eller
sammen med andre offentlige eller private aktører, å legge til rette for
nødvendig antall ledige parkeringsplasser.
c) Håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende
parkeringspolitikk i henhold til delegert myndighet.
d)
Forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd som
anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet.
3. Styret
Styret har i 2017 bestått av:
Mangor Malmin, leder med Solveig Borgersen som vararep.
Katrine Sægrov, nestleder med Johan Martin Seloter Larsen som vararep.
Karen Irene Stangeland med Terje Lunde som vararep.
Olav Skjørestad med Magne Torbjørn Frøyland som vararep.
Kari Beathe Moe, ekstern representant med Liv Helene Berstad som vararep.
Helmer Steinsvåg, ekstern representant med Bente Hetland som vararep.
Geir Vestergård, ansattes representant med Else Nygaard som vararep.
Anne Kristin Barvik, rådmannens representant.
Daglig leder Kjell Veire har i 2017 vært styrets sekretær.
Det har i 2017 vært avholdt 6 ordinære- og ett ekstraordinært styremøte.

4. Bedriftens organisasjon
Ved utgangen av 2017 hadde Sandnes Parkering KF 14 faste ansatte i både hel- og
deltidsstillinger, hvorav 10 er ansatte som trafikkbetjenter og 4 i administrative
funksjoner. Teknisk Fagleder og Trafikkbetjent/tekniker kombinerer tekniske
vedlikeholdsoppgaver med kontrolloppgaver. Det er i tillegg en fastlønnet og en
timelønnet vikar. Det har som følge av arbeidsmengden blitt ansatt en
administrasjonskonsulent i hel stilling.
Ledergruppen består av daglig leder, administrativ fagleder, teamleder og
administrasjonskonsulent. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Sandnes
kommune innen regnskap, lønn, IKT og vedlikehold av gategrunn med offentlige
parkeringsplasser samt andre områder når dette er mulig og hvor vi mottar
konkurransedyktige tilbud.

Likestilling:
Styret i foretaket er sammensatt av 4 menn og 3 kvinner, hvorav styreleder er
mann. Av foretakets ansatte er 8 kvinner og 6 menn, hvorav daglig leder er mann.
Arbeidsmiljø:
Bedriften er lokalisert i Holbergsgaten 15. Det fysiske arbeidsmiljøet er bra, med lyse
og gode kontorer, garderobeforhold og fellesrom. Bedriften ønsker å skape et godt
psykososialt arbeidsmiljø, og også i 2017 har det vært arbeidet videre med bedret
kommunikasjon. Åpenhet, tydelighet, respekt, ansvar og profesjonalitet i alle ledd
sammen med godt humør og arbeidsglede har vært nøkkelord. Blant de ansatte er det
er spredning i alder, kjønn og yrkesbakgrunn.
Gjennomsnittlig sykefravær i 2017 var på 34,1 %, (2016: 22,1 %). Det har vært noen
få langtidssyke som gir store utslag på fraværsstatistikken.
Fraværet er fortsatt høyt, og mangelen på nærvær representerer en betydelig
utfordring. Det jobbes fortsatt aktivt med å få redusert dette. Selskapet samarbeider
nært med Personalavdelingen, HMS- avdelingen i Sandes Kommune, NAV samt
fagforeningene. Selskapet forsøker å legge forholdene til rette for å kunne utnytte
restarbeidsevne hos arbeidstakere som er syke innenfor rammene av det som er mulig
ut fra driftsmessige hensyn.
Yrkesskader:
Det har ikke blitt innrapportert noen yrkesskade i 2017.

5. Hovedaktiviteter i 2017
I 2017 har arbeidet med prosessen knyttet til kommunikasjon fortsatt, og det tyder på
at en gradvis forbedring finner sted. Det er god struktur på personalmøter og
medbestemmelsesmøter.

Også i 2017 har vi mistet flere parkeringsplasser. Reduksjonen har først og fremst
kommet som en følge av veiprosjektene i sentrum og utleie av veiareal. Dersom Roald
Amundsensgate også inkluderes er det totale bortfallet ca. 84 offentlige plasser. I
tillegg har 16 privatregulerte plasser ved Langgaten 74 blitt tatt bort som følge av
ombyggingen til barnehage. Parkeringshusene i Nygaardshagen og Bystasjonen har
det tatt tid å venne bilistene til å bruke, men vi ser en jevnt stigende tendens som vi
synes er positiv. Like fullt er det fortsatt en utfordring at belegget i disse husene er
forholdsvis lavt, noe som det arbeides med sammen med ledelsen for disse
virksomhetene. Eierforholdet i Nygaardshagen er endret i løpet av året ettersom
Sandnes kommune fra 1. november 2017ble eier av etasjen på gateplan gjennom
kjøpet av selskapet Nygaardshagen parkering AS.
Innføringen av nye forskrifter som ble gjort gjeldende fra og med 01.01.2017 har vært
svært omfattende. Det som i henhold til forskriften skulle gjennomføres innen
01.01.2017 er blitt gjennomført med unntak av evaluering av behovet for- og
oppsetting av ladestasjoner, og arbeidet med de øvrige elementene vil fortsette også i
året som kommer for å sikre at alt blir ivaretatt. Registrering av noen skiltplaner
gjenstår, og dette skyldes i hovedsak systemfeil som gjorde registeret utilgjengelig i en
lengre periode. Vegvesenet har nå rettet feilen.
Samarbeidet med Sandnes kommunes ulike etater og avdelinger har vært svært bra, og
er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes. Foretaket er et aktivt medlem i
Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen.
Foretaket får fortsatt positive tilbakemeldinger fra Time kommune på arbeidet som
utføres der. Slikt samarbeid på tvers av kommunegrensene er i samsvar med den nye
parkeringsforskriftens intensjon.
Foretaket har behandlet i alt 350 søknader om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede. Av disse har 187 blitt innvilget, og 163 har fått avslag på
søknaden. I alt 18 avslag har blitt klaget inn for kommunens klagenemnd, og av disse
fikk ingen medhold i sin klage. Det har vært en dobling av antallet klager i forhold til i
fjor, noe som muligens kan tilskrives planer om nye bomringer. Foretaket
administrerer totalt ca. 735 parkeringstillatelser for forflytningshemmede.
Tilleggsavgifter, gebyrer og kontrollavgifter for begge selskaper:
Tallene nedenfor i parentes er tall for 2016, og viser at antallet ileggelser har en liten
reduksjon på 1,5 %. Årsaken til dette antas å være i bemanningssituasjonen.
Det har vært en økning i antall klager på 1,0%, noe vi tilskriver betydelig økning i
bruken av app’ til betaling og hvor det ofte tastes feil registreringsnummer. Dette
reflekteres også i øket antall klager, hvor feiltasting i EasyPark anføres som årsak. Det
antas også at økningen også kan være en følge av de økte satsene for kontrollsanksjon
til kr 600,- og parkeringsgebyr til kr 900,-.

Ilagte gebyrer og avgifter:

Klager :

Klager i %:

9 670 (9 812)

815 (672)

8,4 % (6,8 %)

6. Økonomi
Driftsregnskapet viser etter pliktige og budsjetterte avsetninger et positivt
regnskapsmessig mindreforbruk på Kr 2.826.036,-. Dette er en forbedring i forhold til
året før hvor det var et regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 på Kr 1.687.285,-.
Leie av gate- og veigrunn til kommunen utgjør Kr 1.732.000,-. Det er også betalt kr
1.100.000,- i utbytte til Sandnes kommune i henhold til ØP 2018-2021 og
bystyrevedtak. Det kjøpes tjenester fra Sandnes Kommune for i alt Kr 799.798,- som
også inkluderer Kr 430.000,- for generelt vedlikehold av gategrunnen som leies.
Driftsinntektene har øket fra Kr 18.373.233,- i 2016 til kr 19.871.403,- i 2017 mens
driftsutgiftene har gått opp fra Kr 17.591.442,- i 2016 til kr 17.901.121,- i 2017.
Arbeidet med utestående fordringer har vært vellykket, og antallet saker klar for
inkasso har blitt redusert fra 766 til 8. Det er nå avsatt egne personellressurser til dette.
Foretaket anses fortsatt å ha god økonomi. Likviditeten er god og foretaket har ingen
langsiktige lån. Egenkapital utgjør Kr 54.035.350,- og kortsiktig gjeld er på Kr
5.286.105,-. Langsiktig gjeld er utelukkende pensjonsforpliktelser og utgjør Kr
9.391.381,-. Tidligere års overskudd er blitt satt i disposisjonsfond. Fondet skal brukes
til investering og formål i henhold til økonomiplan, årsberetning og vedtak gjort av
Bystyret og styret. Pr 31.12.2017 var disposisjonsfondet på kr 14.370.757,- mot kr
12.964.185,- i 2016. Det bundne parkeringsfondet består av midler betalt inn som
frikjøpsbeløp i henhold til plan- og bygningslovens § 28-7, 3 ledd, og som nå er
overført til selskapet. Pr 31.12.2017 er der bundne fondsmidler på i alt kr 17.808.691,-.
Det foreslås at det for 2017 avsettes kr 1.687.285,- til disposisjonsfond. Det har vært
benyttet kr 280.713,- av disposisjonsfondets midler til investering i nye automater.
Selskapets fond disponeres i henhold til økonomiplan for 2018 - 2021, årsberetning for
2017 samt vedtak fra bystyret og selskapets styre.
7. Miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø utover det som følger av virksomhetens
art.
8. Utfordringer og strategier
Det er fortsatt et mål å fortsette å øke organisasjonens effektivitet, produktivitet og
endringsevne, og få på plass en organisasjon inkludert datterselskap som sikrer at
Sandnes kommune har et strategisk verktøy for utvikling av byen og kommunen
forøvrig. Det betyr konkurransekraft, fornøyde kunder og derved også trygge og gode
arbeidsplasser for alle. Kostnadsfokuset skal fortsette. Det er også fokusert på den
vanskelige balansen mellom å håndheve korrekt i henhold til gjeldende lov og forskrift
i hele kommunen samtidig med å være ”Byens blide veileder”, og oppfatningen er at
selskapet lykkes med dette. Samtidig er det en utfordring at enkelte av våre kunders
atferd synes å bli stadig mer aggressiv, og dette overfor både trafikkbetjenter og
administrasjon.

Framtidige utfordringer vil bestå i å kunne tilby gode parkeringsløsninger i en by i
med store endringer, fortsette å være ”Byens blide veileder og bidra til et levende og
sterkt sentrum. Det er også en utfordring for byen at utbygging av store områder
relativt snart vil føre til en betydelig reduksjon i tilgjengelige parkeringsplasser som er
privatrettslig regulert men åpne for publikum. I den anledning vil det også være viktig
å fortsette å anbefale kommunal øremerking av Park & Ride områder som gjør at vi
kan tilby kombinasjonen av rimelige parkeringsplasser i periferien kombinert med
gode offentlige kommunikasjonsløsninger med høy frekvens og gunstig pris til og fra
sentrum.
Den teknologiske utviklingen innen parkering skjer svært raskt. Flere alternative
løsninger er allerede kommet, og som eksempel på dette kan nevnes nummergjenkjenningsbaserte (LPR) systemer. Samtidig er det viktig å ikke være for innovativ på
grunn av høye kostnader og til dels høy risiko. På dette grunnlaget har foretaket valgt
en strategi hvor vi ikke ønsker teknologiske pilotprosjekter men heller tar i bruk
velfungerende systemer som er prøvd andre steder i landet med positive resultater.
Det vil også i 2018 bli arbeidet med installasjon av ladestasjoner og betalingsløsninger
for lading av ladbare kjøretøyer. Det vil også bli vurdert å ta i bruk
nummergjennkjenningsteknologi på noen av plassene vi drifter. Det vil også bli
arbeidet videre med bruk av app’ som betalingsform i bomopererte anlegg.
En annen utfordring er spørsmålet om betalingsplikt for el-biler på offentlige plasser.
Saken ble behandlet i Bystyret i desember 2016, og 2017. Foretaket ga
høringsuttalelse på forslag til endring av forskriften som ble oversendt Rådmannen, og
et sentralt punkt er tilbakekallingen av den retten kommunene ble gitt i den
opprinnelige forskriften som følge av statsbudsjettet for 2018. Prosessen er i skrivende
stund ikke ferdig.
Sandnes Parkering KF har i dag en organisasjonsform der drift av private p-plasser er
skilt ut i et eget datterselskap. Dette selskapet leier inn all arbeidskraft fra
morselskapet, og det betaler en forholdsmessig del av morselskapets driftskostnader.
Dette for å sikre at man opptrer i samsvar med konkurransedirektivet. Organiseringen
er slik at den lett vil kunne tilpasses eventuelle nye organisasjonskrav om den
konkurranseutsatte delen av kommunal virksomhet skal skilles ut fra øvrig kommunal
virksomhet. Noen organisasjonsmessige endringer må påregnes i takt med endringer i
regelverk, markedssituasjonen og økonomi.
Sandnes, 8. mars 2018
____________________
Mangor Malmin, styreleder

___________________
Katrine Sægrov, nestleder

____________________
Sunniva Fjogstad

___________________
Olav Skjørestad

____________________
Kari Beathe Moe

____________________
Helmer Steinsvåg

____________________
Geir Vestergård

_____________________
Kjell Veire, daglig leder
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SANDNES PARKERINGSDRIFT AS

Årsberetning 2017

1. Bakgrunn:
Selskapet ble stiftet 24. august 2006, og startet ordinær drift 01.01.2007
2. Formål
a) Selskapets formål er drift av private parkeringsanlegg
b) Selskapet inngår avtaler med private eiere om drift av anleggene
c) Selskapet inngår avtale med Sandnes Parkering KF om kjøp av tjenester, som
teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving.
d) Selskapet kan engasjere seg i annen virksomhet som har forbindelse med drift av
private parkeringsanlegg/-plasser herunder rådgivningstjenester handels – og
servicevirksomhet.
3. Styret
Styret består av:
Styreleder: Kjell Veire
Varamedlem: Sidsel Haugen
Bystyret behandlet i møte 13.11.2017 sak 179/17 om utvidelse av styret, og det ble vedtatt at
styret utvides til tre medlemmer og ett varamedlem. Valgnemnda behandlet saken i møte
samme dato som sak 23/17. Generalforsamlingen gikk inn for valgnemnda forslag.
Til styrets medlemmer og varamedlemmer ble valgt:
Medlemmer:
Kjell Veire fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF (styreleder)
Helmer Steinsvåg blant de eksterne i styret for Sandnes Parkering KF
Torill Jacobsen Kind utpekt av Rådmannen. Hun ble i konstituerende møte 26.januar 2018
valgt til styrets nestleder.
Varamedlem:
Nina Lura fra administrasjonen i Sandnes Parkering KF ble valgt som varamedlem.
Medlemmene ble valgt for den inneværende valgperioden, dvs. frem til september 2019.
Selskapet har ingen ansatte, og dermed ikke noe arbeidsmiljø.

4. Drift
Selskapet har avtaler med ulike private og offentlige grunneiere om drift og vedlikehold av
parkeringsanlegg/ parkeringsområder i privatrettslig regi. Grunnen leies av Sandnes
Parkeringsdrift AS. Leien betales som en andel av parkeringsinntekter i form av
parkeringsavgift/billettinntekter/abonnementer fra parkeringsplassene. Personellbehovet
dekkes ved å leie personell fra morselskapet, Sandnes Parkering KF.

Et satsingsområde har vært parkering ved kjøpesentre i sentrum. Et annet har vært drift av
parkeringshus. Et tredje har vært offentlig og privateide områder med behov for regulering for
å hindre fremmedparkering, noe som i økende grad er blitt et problem.
Totalt i 2017 ble det ilagt 3.474 kontrollsanksjoner (3.308 i 2016), som er en liten økning fra
året før. Antallet klager på disse ileggelsene er 259, som utgjør en klageandel på 7,4%. Av
klagesakene i 2017 har 15 blitt anket inn til Parkeringsklagenemnda som er ankeinstans for
ileggelser, og av disse har selskapet fått medhold i 14 av sakene.
Med den utviklingen som nå foregår i sentrum er Sandnes Parkeringsdrift AS et viktig
strategisk verktøy for Sandnes kommune med tanke på offentlig-privat samarbeid om
parkering og sentrumsutvikling i samsvar med formålet. Anleggene gir muligheter for
optimalisert drift med tanke på utnyttelse av ledig kapasitet, reservasjon for
abonnementskunder mv., og er et viktig tilskudd hva angår byens totale parkeringstilbud og
kapasitet. Selskapet en viktig bidragsyter av ordnede parkeringsforhold både innenfor og
utenfor byens grenser.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt i bransjen. Selskapet har
ingen ansatte og derfor heller ikke noe arbeidsmiljø.

5. Økonomi og regnskap
Årsregnskapet 2017 avlegges med overskudd før skatt på kr 16.359,- mot et underskudd i
2016 på kr -21.505,-. På grunn av fremførbart underskudd vil det ikke måtte betales skatt for
2017. Driftsinntektene var i 2017 kr 5.697.357,- (2016: kr 5.642.248,-) og driftskostnadene
var kr 5.433.968,- (2016: kr 5.309.375,-). En vesentlig del av underskuddet skyldes feil fra
strømleverandørens side i måling og tariffering av strømleveransen til anlegget i Bystasjonen i
perioden 2015 og frem til høsten 2017. Det har også vært økte kostnader knyttet til skilting,
gebyrer mv. som følge av ny parkeringsforskrift.
Styret mener at det framlagte regnskap gir et rettvisende bilde av selskapets drift og stilling,
og legger fortsatt drift til grunn.
Resultatet fører til at selskapet innstiller til generalforsamlingen at det ikke utbetales det
budsjetterte utbyttet til morselskapet på kr 250.000,- for 2017. Selskapet har lånefinansiert
parkeringsteknisk utstyr i Nygaardshagen og Bystasjonen fra parkeringsfondet i morselskapet.
Driftskostnader som i sin helhet er belastet KF og som delvis kan relateres til AS splittes opp,
og AS blir fakturert for sin andel ved årets slutt. Det er utarbeidet en fordelingsnøkkel i
samarbeid med økonomiavdelingen og revisorene for mor- og datterselskap hvor fordeling av
driftskostnadene mellom selskapene står i forhold til inntekter, og for 2017 blir 27,84 % av
disse kostnadene belastet AS. På den måten sikres at selskapet opptrer i samsvar med
konkurransedirektivet.

6. Fremtidsutsikter
Selskapet har i de siste årene hatt en gradvis forbedring av driftsresultatene som i år gir et lite
overskudd. Tidligere underskudd har bidratt til noe reduksjon av selskapets egenkapital, noe

som også er en følge av økt aktivitet. Ny parkeringsforskrift medfører også økte kostnader.
Styret vil fortsatt ha fokus på forbedring av selskapets rutiner, driftsresultat og egenkapital,
slik at selskapet er innrettet til å påta seg nye oppgaver i årene fremover, og være en aktiv
bidragsyter til utøvelsen av kommunens parkeringspolitikk. Vi vil fortsette arbeidet med
bedret økonomistyring i nært samarbeid med økonomiavdelingen og revisor, effektivisering
og kostnadsreduserende tiltak og videre søkte økt markedsandel. Det skal opprettholdes et
sterkt fokus på å sikre høy tilfredshet både for eksisterende og nye kunder. Det forventes økt
konkurranse som følge av endrede betingelser for de rene private konkurrentene på grunn av
ny parkeringsforskrift.
Denne forskriften gir også vesentlige endringer av driftsbetingelsene som selskapet må
innrette seg etter. Dette vil føre til økt kostnadsnivå på grunn av gebyrfinansiering av bla.
Parkeringstilsynet og Parkeringsklagenemnda. Oppsetting av ladestasjoner og omskilting av
parkeringsområdene er også en viktig komponent i dette. Selskapets økonomi påvirkes
negativt av finansieringen av store investeringer knyttet til anleggene i Bystasjonen og
Nygaardshagen, men disse forventes å gi positive resultater på sikt, da innfasingen av nye
kjøpesenter regnes å ta ca. 5 år. Dette tyder også omsetningstallene i disse anleggene på.
Avtaler om drift av private parkeringsareal er relativt langsiktige, og vi har også fått forlenget
flere av dem. Selskapet har god dialog med sine utleiere/grunneiere. Tallet på
parkeringsplasser har økt litt i 2017, og det er utsikter til at drift av private p-plasser vil øke
litt også i 2018. Samtidig er det viktig å være klar over at noen av grunneierne som vi drifter
anlegg for har store utbyggingsplaner for sine områder, noe som medfører at det relativt snart
vil bli en betydelig reduksjon i det totale antall parkeringsplasser som tilbys publikum i
Sandnes. Bomringene som er vedtatt oppsatt er også en faktor som vil kunne få stor betydning
sammen med den store økningen av el-biler. Avgiftsfri parkering for el-biler fører til en
kundeforskyvning over til offentlige parkeringsplasser og som påvirker både
abonnementsinntektene og avgiftsparkeringsinntektene. Økende forventninger om
gratisperioder i parkeringshus er også et element som påvirker inntektene. Samtidig gir ny
teknologi som f.eks. nummergjenkjenningssystemer muligheter for lavere investeringer og
mer rasjonell drift.
Tiden som kommer vil bli utfordrende med tanke på konsekvensene av bomringen rundt
Sandnes. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette vil gi, men det antas at det for
mange vil føre til endrede kjøremønstre og handlemønstre for mange. Dette understreker
betydningen av å ha en drifts- og kostnadseffektiv organisasjon som kan hevde seg i
konkurransen om oppdragene.
Som aktør i et konkurranseutsatt marked er det også viktig å nyttiggjøre seg de erfaringer som
er gjort sammen med det positive omdømmet som er bygget opp over tid i morselskapet.
Sandnes, 06.03.2018
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