Marte R. Ulltveit-Moe
Solbergveien 3
4615 Kristiansand

Kristiansand, 14. mars 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Parkering i Kvadraturen for kommunalt ansatte»

Jeg viser til din epost datert 08.02.2019, som lød:
«Miljøpartiet De Grønne lurer på hva som er kriteriene for gratis parkering for kommunalt ansatte med
arbeidssted i Kvadraturen. Dette inkluderer politisk ledelse, ordførers politiske rådgiver, og ansatte og
ledelse i tjenester som skole, barnehage og omsorgssentre i sentrum. Det vil si alle som mottar lønn og/eller
frikjøp fra Kristiansand kommune og har arbeidssted i Kvadraturen.»
Svar fra ordfører:

Helse- og sosialsektoren, sykehjem og sonekontorer:
•

Ingen parkeringsplasser for ansatte i Rådhuskvartalet.

Andre virksomheter i Kvadraturen:
•

Elvegata sykehjem har ingen parkeringsplasser til ansatte.

•

Stener Heyerdal sykehjem har ingen parkeringsplasser til ansatte

•

Posebyen- og Kongens sonekontor samlokaliseres i HW gt 29 i juni. Det er leid 3
parkeringsplasser til tjenestebiler. Og det blir satt av areal til parkering av 30 tjenestesykler.

Oppvekst:
•

Ingen parkeringsplasser for ansatte i Rådhuskvartalet.

Andre virksomheter i Kvadraturen:
•

Familiens hus Lund/Sentrum (i Aquarama) har kun tjenestebiler

•

Barneverntjenesten i Gyldengården har kun tjenestebiler
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•

Tordenskjoldsgate skole disponerer 8 parkeringsplasser på skolens område. Uten klare
føringer/prioriteringer.

•

Kløvergården barnehage har ikke parkeringsplasser

•

PP-tjenesten disponerer 27 plasser i Gyldengården som brukes til tjenestekjøring til barnehager og
skoler. (Bruk av egne biler er vurdert som mest hensiktsmessig, effektivt og lønnsomt fremfor
andre løsninger som innkjøp av tjenestebiler). Vi vil gjøre en nærmere vurdering om antallet kan
reduseres.

•

Grunnskolens pedagogiske støttetjeneste (Sandens) har kun tjenestebiler

Kultur
•

Idrettsetaten leier to p-plasser i Gyldengården. Den ene brukes fast av anleggsrådgiveren. Den
andre er til mer sporadisk bruk. Kriteriet for at anleggsrådgiveren disponerer p-plass er at
arbeidsdagen ofte inneholder befaringer/møter på idrettsanlegg spredt utover hele kommunen. Han
bruker egen bil.

•

Ingen andre i Kultursektoren.

Teknisk
•

Sektoren har noen ansatte som har kontorsted i Kvadraturen og som må stille privatbil til
disposisjon i tjenesten i stedet for at teknisk har tjenestebiler til disse. Det er personer som har
behov for bil i tjeneste daglig eller nesten daglig, typisk administrative ansatte i driftsavdelinger,
som er mye ute på anlegg, befaringer, tilsyn, byggemøter, etc. Kostnadene til parkeringsplass til
disse ansatte dekkes av kommunen.

•

Utover dette har ingen ansatte i teknisk sektor gratis parkering i Kvadraturen. Sektoren avviklet
ordning med øvrig gratis parkering for ansatte for flere år siden, og er nå også gjennomført for
parkeringsenheten. Sektoren disponerer for tiden 5 tjenestebiler som kan benyttes til befaring,
møter, etc. Disse kan de ansatte booke via kalender i Outlook.

Organisasjonssektoren og Økonomisektoren
•

Ingen parkeringsplasser.

Politisk ledelse:
•

Ordfører, varaordfører og politisk rådgiver disponerer p-plass pga mye ekstern møtevirksomhet

Generelt:
Kommunen har vedtatt retningslinjer for å benytte gratis parkeringsplasser for ansatte. Disse følger vedlagt.
Retningslinjer for parkeringsplass for ansatte.
Det kan inngås avtale om arbeidsgiverfinansiert parkeringsplass under følgende forutsetninger:
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1.

Ansatte som har daglig behov for bil i jobben. Arbeidsgiver kan stille parkeringsplass til
disposisjon dersom bruk av egen bil ansees som mest hensiktsmessig i stillingen.

2.

Ansatte som en eller noen dager i uken har behov for bil i jobben. Arbeidsgiver kan stille
parkeringsplass til disposisjon aktuelle dager, ved fellesplass eller ved bruk av parkometer. Ved
bruk av parkometer benyttes kjørebok.

3.

Sporadisk har behov for bil i jobben. Arbeidsgiver kan stille parkeringsplass til disposisjon aktuelle
dager, fellesplass eller bruk av parkometer.

4.

Funksjonshemmede ansatte. Arbeidsgiver stiller parkeringsplass til disposisjon for ansatte med
parkeringstillatelse for forflytningshemmede som har godkjent offentlig parkeringstillatelse
dersom det ikke finnes slik offentlig parkering i rimelig nærhet.

Vedtatt i rådmannens ledergruppe sak 119/08 «Parkeringsplasser for ansatte – forslag til retningslinjer»

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører

Kopi: Bystyret
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