SANDNES PARKERING KF
Styrets medlemmer
Kristin Barvik, rådmannens representant
Sandnes, 1. juni 2018
INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 3 - 2018

Med dette innkalles det til ordinært styremøte i Sandnes Parkering KF.
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Torsdag 7. juni 2018 kl. 16.00
Sandnes Parkering KF, Holbergsgaten 15
Det blir enkel servering
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Eventuelt
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

Sak 018/2018 Status økonomi
Rapporten som følger innkallingen er pr. 30. april 2018. På utgiftssiden er det noe lavere
lønnskostnader (arbeidsgiveravgift og pensjonskostander). Vi har også klart å holde fokus på
å redusere kostnader som reflekteres i at sum driftsutgifter er på 5.65 mill. mot budsjettert
5,88 mill. Vi har også redusert div. utgifter på grunn av prosessen med Bank Brokers i fjor.
Det har også vært reduserte reparasjonskostnader på teknisk utstyr som følge av høyt fokus og
god innsats fra betjenter og teknisk fagleder.
På inntektssiden viser rapporten at sum driftsinntekter er på 6,86 mill. mot budsjettert 6,13.
Dette skylde si hovedsak at vi har blitt mer synlige i gatebildet på grunn av økt fokus og bedre
bemanning, og dette gir økt «oppdagelsesrisiko» som fører til økt betaling. Det er umulig å si
hvordan innføringen av bomringen vil slå ut på inntektene for begge selskapene.
Pr. 30.04.2018 er det et mindreforbruk på kr 1.305.959,- mot budsjett på kr 355.455,-.
Det medfølger også rapport for datterselskapet pr. 30.04.2018 som er behandlet i styret for AS
den 31.05.2018.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 019/2018 Status sykefravær
Sykefraværet er fortsatt en stor utfordring. Vikarstaben har blitt utvidet med en innleid person
som har lang bransjekunnskap, og som vi kjører full opplæring på, og dette forventes å gi
positiv effekt. I en så liten organisasjon vil tallene påvirkes også sterkt av få personer som har
vært langtidssykemeldt. Noe av disse forholdene har gått over til permisjon og derved har
sykefraværet sunket. For perioden 01.01.2018 – 31.05.2018 er fraværet kommet ned i 25,9 %,
hvorav 11,6% er korttidsfravær og 14,9 er langtidsfravær (over 16 dager).
Situasjonen for ansatte som har barn i barnehagealder slår også sterkt ut.
For inneværende år er det budsjettert med lønnsrefusjon til kronikere på i alt kr 950.000,- .
Bystyret vedtok i sak 98/17 den 19. juni 2017 ny strategi for likestilling, inkludering og
mangfold. Her heter det: Strategien skal fremme likeverd, like muligheter og rettigheter,
tilgjengelighet og tilrettelegging for alle i Sandnes, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og
livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. Og etterleving av dette vil kunne gi utslag i
form av høyere sykefravær. Samtidig så må det arbeides for å redusere fraværet, og dette
arbeidet fortsetter.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 020/2018 Sak unntatt offentlighet:

Sak 021/2018 Status ny parkeringsforskrift
Vi har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding på vår henvendelse til Sandnes kommune vedr.
planer for sentrum. Det har vært avholdt møte med Rambøll for å få råd om inngåelse av
rammeavtale for innkjøp av ladestasjoner og sikre at prosessen går i samsvar med lov om
offentlige anskaffelser og Sandnes kommunes bestemmelser. Fristen for oppsetting er i
utgangspunktet 01.07.2018. Men Norspark har på vegne av sine medlemmer søkt
Vegdirektoratet om utsettelse, og de sier i sitt nyhetsbrev at Norpark vil forsøke å få til en

avklaring fra Vegdirektoratet snarest mulig, men oppfordrer medlemmene likevel til å
fortsette arbeidet med å etablere ladepunkter innen fristen.
Vi ønsker å bytte ut de fem gamle type1 ladestasjonene vi har med nye. I tillegg ønsker vi å
sette opp stasjoner på den gamle taxiholdeplassen i sentrum, i parkeringshuset i
Nygaardshagen, i parkeringshuset i Bystasjonen og i det planlagte P-huset i Jernbaneveien
(A8). Vi arbeider videre med Vegvesenet med tekst til nye skilt som reduserer maks. p-tid til
3 timer på slike plasser og som gjør at kun rene elbiler kan benytte ladestasjonene. Dette vil
bidra til økt sirkulasjon og at flere kan benytte tilbudet, og sist men ikke minst så unngår man
at kjøretøy blir stående og opptar ladeplass en hel arbeidsdag. Vi vil innføre betaling i
samsvar med tidligere styrevedtak og prisene bør tilpasses markedet. Betalingen av
lademuligheten bør skje via EasyPark app’en for å unngå tømme- og
kontanthåndteringskostnader mv.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering, og ber om at ladestasjonene settes opp så snart praktisk mulig.
Sak 022/2018 Forvaltningsrevisjon av foretaket
Forvaltningsrevisjonen en fullført, og den endelige rapporten foreligger og følger vedlagt
innkallingen. Saken var til behandling i Bystyret 14.05.2017, og det ble fattet følgende
vedtak:
Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Sandnes Parkering KF»
til orientering.
Bystyret ber rådmann i samråd med KF-ets styre om å foreta en gjennomgang av foretaket og
identifisere mulige tiltak og eventuelle organisatoriske endringer.
Rapporten oversendes KF-ets styre og daglig leder for videre gjennomføring av rapportens
konklusjoner og anbefalinger. Rapport om hvordan disse er fulgt opp sendes bystyret via
kontrollutvalget innen 01.10.2018.

Forslag til vedtak:

Sak 023/2018 Fremtidig organisering av parkeringsvirksomheten
Det har blitt etablert en arbeidsgruppe som har arbeidet med hvordan den fremtidige
parkeringsvirksomheten skal organiseres. I vedtatt økonomiplan er gitt oppdrag om å utføre
en overordnet utredning om kommunekonsernets fremtidige organisering av den samlede
parkeringsvirksomheten, eventuelle tiltak på kort og lengre sikt. Arbeidet skal omfatte;
- en enkel kartlegging, dagens lov-regelverk, organisering, ressurser, økonomisk status,
gjeldende parkeringspolitikk, bestemmelser mv.
- analyse del med fokus på effektivisering, teknologiutvikling, rammer gitt i regional- og
nasjonal politikk om parkering mv

Muligheter/begrensninger og utfordringer på kort og lengre sikt drøftes og sees i forhold til
andre kommuner og søk etter læring av beste praksis
- strategiske og overordnede mulige løsninger for organisering av kommunal parkeringsvirksomhet i fremtiden, eventuelle tiltak på kort og lengre sikt og vurdere fordeler og
ulemper.
Rogaland Revisjon IKS har nå avlevert rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av
Sandnes Parkering KF. Den er forventet å gi sentralt underlag til utredningen. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet 20.4.2018. Etter avtale med styreleder så deltok daglig leder
i arbeidet. Møtene er avholdt og Sidsel Haugen fra Rådmannens stab som har ledet arbeidet
vil utarbeide en rapport. Hun ble invitert til vårt personalmøte 30.mai og holdt en god
orientering til de ansatte i tillegg til det som daglig leder tidligere hadde orientert om saken på
møtet 26. april 2018.
Saken skal behandles i styret for Sandnes Parkering KF 07.06.2018, i Administrasjonsutvalget
11.06.2018, i Formannskapet 11.06.2018 og i Bystyret 18.06.2018. Saksforberedelsen fra
rådmannen følger vedlagt innkallingen til dagens møte. Nedenfor er rådmannens forslag til
vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Bystyret tar resultatene av utredningsoppdraget til orientering
2. Bystyret ber rådmannen følge opp arbeidet videre i samsvar med aksjonen som fremgår av
sakens punkt 2.4 og punkt 3.
3. Bystyret ber styreleder i Sandnes Parkering KF og rådmannen i fellesskap og sammen med
tillitsvalget sørge for en hensiktsmessig organisering og fremdrift av det videre arbeidet,
herunder mulig samordning med oppfølgingen etter forvaltningsrevisjonen hvis aktuelt.
4. Rådmannen bes innhente synspunkter fra Fellesnemda Nye Sandnes på de fremlagte
forslagene til videre arbeid med parkeringsvirksomheten, slik at disse kan brukes i riggingen
av videre arbeid.
5. Tilbakemelding med konkrete løsningsforslag legges frem for bystyret ila 4. kvartal 2018
Saksforberedelsen fra rådmannen følger vedlagt innkallingen til dagens møte.
Forslag til vedtak:

Sak 024/2018 Sak unntatt offentlighet:
Sak 025/2018 Registrering av styreverv i KS styrebasen
Sandnes kommune har registrert at ikke alle styremedlemmer i de kommunale foretakene ikke
har registrert sine verv i det frivillige registeret som KS har etablert. Registeret finnes på
nettet www.styrevervsregisteret.no
Vedtak:
Styrets medlemmer bes registrere sine verv i registeret så snart praktisk mulig, og de som
ønsker bistand med dette kan kontakte daglig leder.
Sak 026/2018 Verdifemkanten

Daglig leder vil gjennomgå de enkelte elementene på styremøtet.

Eventuelt

