Spørsmål 41 (2020) fra Tanja Vatnås og Ulf Erik Knudsen (FRP): Rutine for tilbakekalling av
parkeringskort for forflytningshemmede
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Viser til oppslag i media og omtale i sosiale media.
Martin Johannes Steen døde den 02.05.20. Han hadde fått tildelt parkeringskort for
forflytningshemmende. Den 05.05.20 sender Drammen kommune ved Parkeringsforvaltning ut et brev
til Martin sine pårørende der de opplyser at de har registrert ham som død og ber om at de returnerer
parkeringstillatelse til Drammen kommune for makulering.
Vi i Drammen FrP ønsker at Drammen kommune skal være en varm og raus kommune og forventer at
den kommunale forvaltningen i alle fall avventer til man normalt kan forvente at en gravferd er
gjennomført før man sender ut slike brev, som ikke er strengt talt nødvendige at sendes umiddelbart.
Spørsmål
1. Mener ordføreren at den praksis som Drammen kommune ved parkeringsforvaltningen har er
verdig og nødvendig?
2. Vil og eventuelt hva vil ordføreren gjøre for å sikre at Drammen kommune ikke fremstår som
kald og kynisk i slike situasjoner i fremtiden?
Svar
Dette er hverken i tråd med praksis i Drammen kommune, eller hvordan vi ønsker å behandle våre
innbyggere. Jeg beklager på det sterkeste at brev om tilbakelevering av HC kort ble sendt ut på et så
tidlig tidspunkt etter dødsfallet. Dette er ikke i tråd med Drammen kommune virksomhet Parkering sine
rutiner.
Parkering foretar jevnlige sjekk opp mot folkeregisteret. Dette er nødvendig for å redusere et stort
omfang av misbruk av parkeringstillatelser for forflytningshemmede (HC kort). Man er kjent med at
HC kort omsettes på det åpne markedet samt misbrukes ofte på andre måter. HC kort skal tilgodese de
som virkelig trenger det, og for at ordningen skal fungere etter sitt formål, så er det nødvendig å få inn
alle parkeringstillatelser som ikke lenger skal være i bruk. Vi ser at misbruk av parkeringstillatelser
medfører færre tilgjengelige HC parkeringsplasser for de som trenger dem. Det er derfor viktig å få inn
for eksempel HC kort som har utløpt på dato, HC kort hvor innehaver har avgått med døden samt HC
kort fra innehavere som har flyttet ut av kommunen.
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Virksomhet Parkering har som rutine å vente minst 14 dager etter dødsfall før vi sender brev til
etterlatte. I dette tilfellet har virksomheten oversett det korte tidsforløpet, og beklager på det sterkeste
belastingen dette har medført for de etterlatte. Rutinene for innhenting av HC-kort er nå gjennomgått
på nytt for å sikre at dette ikke skal skje igjen.
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