Trondheim kommune

Saksframlegg
OBLAT FOR ENKLERE PARKERING FOR ANSATTE I HJEMMETJENESTEN - PRIVAT
FORSLAG FRA BYSTYRET 28. FEBRUAR 2008
Arkivsaksnr.: 08/20065
Forslagsstillernes forslag til vedtak/innstilling:
Bystyret ber rådmannen ta de nødvendige initiativ for å få innført et oblat som fritar ansatte i tjeneste for
hjemmebasert omsorg, fra å måtte ta belastningen med å bruke unødvendig mye tid på å lete etter
parkering under oppdrag.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Elin Marie Andreassen og Harald Berg, begge FrP, la i Bystyrets møte 28. februar 2008 fram følgende
forslag som bystyret sendte til Finans- og næringskomiteen for videre behandling.
Forslaget:
For at de ansatte i hjemmebasert omsorg i Trondheim kommune skal få utøve sitt arbeid overfor brukere
av kommunens tjenester på en smidig måte, så foreslås det innføring av et oblat som gir enklere parkering
for ansatte i tjeneste. Oblatet kommer i form av en dispensasjon, som gir ansatte i oppdrag for
hjemmetjenesten anledning til å parkere på steder skiltet med skilt 376 ”Parkeringssone”, skilt 372
”Parkering forbudt” og skilt 306.1 ”Forbud for motorvogn”. Dispensasjonen skal ikke omfatte
trafikkreglenes §17, som omhandler blant annet trafikkfarlig parkering.
En slik praksis er allerede innført i Tromsø, hvor man har høstet positive erfaringer når det gjelder
bevegelighet i forhold til det oppdrag som skal utføres. I Trondheim kommune har det derimot over en tid
vært problemer knyttet opp til hjemmetjenestens mobilitet, da de i enkelte tilfeller har blitt bøtelagt.
Ved å innføre et slikt oblat, vil ansatte i hjemmebasert omsorg kunne utføre sin jobb overfor kommunens
brukere på en god måte. En enklere hverdag vil gjøre jobbsituasjonen lettere, noe som også kan påvirke
kvaliteten på de tjenestene som brukerne mottar.
Forslag til vedtak:
Bystyret ber rådmannen ta de nødvendige initiativ for å få innført et oblat som fritar ansatte i tjeneste for
hjemmebasert omsorg, fra å måtte ta belastningen med å bruke unødvendig mye tid på å lete etter
parkering under oppdrag.
Videre oppfølging:
Den videre oppfølging av forslaget, innhenting av evt ytterligere info etc, er nå opp til komiteen.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 15. mai 2008

Kari Aarnes
sekretariatsleder
Knut Ole Bleke
saksbehandler

Vedlegg
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