Interpellasjon nr. 10 (2014)
Til : Bystyret
Fra : Ordfører
Kopi :

Vår referanse
14/750 - 12

Arkivkode
033

Sted
DRAMMEN

Dato
28.10.2014

Masud Gharahkhani (AP) og Jon Helgheim (FrP) har fremmet en interpellasjon til
bystyrets møte 25. november vedrørende gratis lørdagsparkering i sentrum.
Interpellasjon:
Vi har alle et felles ansvar for å sørge for et levende sentrum. Sentrumshandelen trenger en
kommune som stiller opp, og sikrer gode rammevilkår. Vi foreslår et spleiselag mellom
Drammen kommune og de næringsdrivende i sentrum. Parkering har noe å si for
sentrumshandelen, dette er signaler vi får gang på gang. Vi tar disse signalene på alvor.
Sentrumshandelen føler at de kjemper en håpløs kamp mot kjøpesentre som tilbyr gratis
parkering. Vi ønsker å gi sentrum samme konkurransebetingelser som kjøpesentrene.
Forslag:
1.
Kommunen inviterer næringslivet til et spleiselag om 2 timer gratis parkering
på lørdager som et prøveprosjekt. Spleiselaget innebærer at kommune og næringsliv
stiller parkeringshusene sine til fri disposisjon, og at de handlende får gratis
parkering i to timer. Kommunen stiller opp med Thams gate, Grev Wedel og Blichs
gate parkeringshus til disposisjon. Næringslivet stille opp med Magasinet og Torget
Vest parkeringshus til disposisjon. Ordningen bør kunne settes i gang fra og med
lørdag 7. desember 2014.
2.
I samarbeid med sentrumshandelen skal det ses på
parkeringsmodeller/kollektivtiltak i et langsiktig perspektiv som gjør sentrum
attraktivt, og tilgjengelig.

Svar:
I parkeringshusene er det ledig kapasitet på lørdager. Med utgangspunkt i 2 timer gratis
parkering mellom 09.00-16.00 lørdager i kommunens parkeringshus viser
kostnadsberegninger anslagsvis et samlet inntektstap for kommunen på ca. kr 400.000,eksklusiv mva pr. år. I tillegg vil det kreve en justering av parkeringsautomater og skilting
som beløper seg til en investeringskostnad på 30.000 kr.

Det foreslås at ordningen innføres som en prøveordning på 1 år, og at ordningen deretter
evalueres.
Det forutsettes at foretningene i sentrum selv er med på å markedsføre ordningen.
Sentrumsforetningene, gjennom Byen Vår Drammen, finansierer tilsvarende ordning for
parkeringshusene Torget Vest og Magasinet.
Forslag til vedtak:
1. Kommunen innfører 2 timers gratis parkering fra og med lørdag 6. desember i Thams
gate, Grev Wedel og Blichs gate parkeringshus
2. Næringslivet oppfordres til å innføre samme ordning ved Magasinet og Torget Vest
parkeringshus.
3. Finansiering av inntektstapet med 2 timers gratis parkering i 2014 dekkes av
Drammen Parkering KF sitt ordinære budsjett. Når det gjelder finansiering av
inntektstapet med 2 timers gratis parkering i 2015, bes rådmannen komme tilbake til
dette i 1. tertialrapport.
4. Ordningen evalueres etter ett år.

