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Billy Taranger (KrF) har fremmet følgende interpellasjon til bystyrets møte 28. mars:
Handicap-parkering – behov for gjennomgang av praksis
Som politiker og ombudsmann har jeg dessverre fått flere svært negative henvendelser
knyttet til dagens praksis og håndheving av gjeldende reglement for tildeling av HC –
parkeringskort.
Drammen kommune oppleves å ha en svært avvikende praksis i forhold til alle
nabokommunene, nærmest som om disse parkerings-plassene skal øremerkes for utenbys
innbyggere.
Vi må tilstrebe en rettferdig behandling. Det er viktig at vi har et nødvendig antall HC-plasser
for kommunens egne brukere og for folk fra andre kommuner.
Etter de tilbakemeldinger KrF har fått oppleves tildeling og svar fra kommunen som direkte
nedverdigende og lite medmenneskelig. Det anføres fra parkeringsetaten at HC-plasser er et
knapphetsgode som gjør at mange funksjonshemmede ikke kan få HC-kort.
Hvis det er antall plasser som hindrer at funksjonshemmede fratas HC-parkeringskort, må
dette gjennomgås.
Til en viss grad sies det at det er dyrt med flere brukere. I så fall må vi kunne vurdere
betaling. Legeerklæringer på medisinsk grunnlag avvises dersom man ikke kan dokumentere
regelmessig fast behov for aktuelle parkeringsplasser et visst antall meter fra en aktivitet
som benyttes. Skjønnsutøvelsen fra 1. januar 2017 ser ut til å slå ut i disfavør av de som
virkelig trenger HC-parkeringskort.
Det er også registrert mange klagesaker på gjeldende praksis og etter en kontakt med ulike
interesseorganisasjoner er de kjent med det skjerpede regimet som utøves i Drammen og
som bidrar til at flere rullestolbrukere og folk som er sterkt bevegelseshemmet får redusert
livskvalitet og mister mulighet for å delta i ønskede aktiviteter. Det strider klart mot

Helseetatens motto om å «ta ansvar for egen hverdag». Pasient- og brukerombudet i
Buskerud er også godt kjent med saken.
Det er viktig at Drammen er på linje med omliggende kommuner (blant annet Asker) slik at
innbyggerne i vår kommune får samme mulighet til ønsket aktivitet og deltagelse i
Drammenssamfunnet som de som bor i nabokommunene. Vi må sørge for at de som er
handikappet har lett tilgang til byens ulike tilbud og kan parkere i rimelig avstand fra
bygninger.
Forslag til vedtak:
Drammen Bystyre ber om en redegjørelse for hvordan handicap-parkeringen i kommunen
praktiseres og hvor det også er med en vurdering av praksis sett ut fra
brukerorganisasjonene (blant annet RFF og FFO).
Svar:
Styret i Drammen Parkering KF besluttet i mai 2016 å be administrasjonen i Drammen
Parkering om å bestille en evaluering av virksomhetens praktisering av regelverket ved
søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede. Buskerud
Kommunerevisjon IKS fikk oppdraget og undersøkelsen ble levert i november 2016. I
arbeidet med undersøkelsen oppfordret revisjonen klagenemnda i Drammen kommune,
Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, om å
formidle faktaopplysninger og synspunkter de måtte ha. Rådene ble oppfordret til å
videresende revisjonens henvendelse til sine aktuelle interesseorganisasjoner.
Undersøkelsen inneholder også antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede og
antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede i Drammen kommune per 15.
juni 2016.
Rapporten ble tatt til orientering i kontrollutvalgets møte.
Rapporten kan lese her:
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/dokumenter/vei-trafikk-ogparkering/parkering/forvaltningsrevisjonsrapport---hc-kort.pdf

Forslag til vedtak:
Bystyret ber om en orienteringssak med bakgrunn i Buskerud kommunerevisjons rapport
om kommunens praktisering av tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede og
antall plasser og belegg av disse, og hvor det også er med en vurdering av praksis sett ut i
fra brukerorganisasjonene (blant annet RFF og FFO).
Saken fremmes via bystyrekomité for helse, sosial og omsorg.

