Spørsmål 71 (2020) fra Ulf Erik Knudsen (FRP): Oppfølging av spørsmål vedrørende
tilbakekalling av parkeringskort
Til:
Fra:

Ordfører
Ulf Erik Knudsen (FRP)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

19.06.2020
19/00066-88

Jeg ber om ordførers kommentar til denne saken og hva hun vil gjøre for å sikre at politikere får
riktige og utfyllende svar på sine spørsmål.
https://www.dt.no/ber-ordforeren-rydde-opp-lukter-vondt/s/5-57-1395677

Drammens Tidende - Ber ordføreren rydde opp: – Lukter vondt
En saksbehandler i Drammen kommunen mener ledelsen i Virksomhet Parkering har feilinformert
politikere. – En stygg sak, mener Frp-politiker Ulf Erik Knudsen. Til toppen Utgitt av Drammens
Tidende AS Strømsø Torg 9, 3044 Drammen Postadresse: Postboks 7033, 3007 Drammen Ansvarlig
redaktør: Espen ... www.dt.no

Svar
Det er mottatt et varsel om prosess vedrørende rutiner for innhenting av HC-parkeringskort fra personer
etter dødsfall. Varslet vil håndteres på lik linje med andre typer varler. I denne saken vil vurderinger
gjøres av et eksternt fagmiljø. Der vil spørsmål om informasjon gitt til politikere belyses. Rådmannen vil
besvare spørsmålet etter at vurderingene foreligger.
Som lovet i ovenstående svar gis følgende oppfølgende svar fra rådmannen:
Rådmannen konkluderer ut fra PWC sin gjennomgang med at virksomhet Parkering har hatt en skriftlig
rutine på kontroll av HC-kort. Praksisen om å ikke sende ut brev om tilbakekalling av HC kort før 14
dager etter dødsfall har imidlertid kun blitt kommunisert muntlig med de ansatte. Etter at ledelsen i
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virksomhet Parkering ble oppmerksomme på forholdet ble rutinen raskt revidert slik at 14 dagers fristen
også ble tatt inn i den skriftlige rutinen. Det registreres at den muntlige kommunikasjonen ikke er
oppfattet av alle i avdelingen.
Informasjonen som danner grunnlag for svaret på spørsmål 41 er gitt på bakgrunn av det som ble
oppfattet som status av avdelingsledelsen på det gitte tidspunkt. Gjennomgangen endrer ikke
hovedkonklusjonen i svaret på spørsmål 41 som sier at det skal være en praksis med å vente minst 14
dager etter dødsfall med å tilbakekalle parkeringskort, og at dette har vært virksomhet Parkering sitt
utgangspunkt. Dette har imidlertid beklageligvis ikke vært kommunisert tydelig nok til alle ansatte fordi
det ikke har vært skriftliggjort.
Generelt er rådmannen opptatt av at de folkevalgte får riktige svar på sine spørsmål. Svar gis på
grunnlag av kjent informasjon på svartidspunktet. I de tilfeller det i etterkant kommer fram nye
opplysninger vil det være naturlig å oppdatere eller gi mer utfyllende svar.
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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