
Formannskapet 25.09.12  151/12 Lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering 
(parkeringsloven) - høringsuttalelse 

 
Utvalg for byutvikling behandlet saken i møtet 19.09.12: 
 
Rådmannen har i saksutredning datert 31.08.12 innstilt slik: 
 
1. Sandnes kommune støtter forslag til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering. 

 
2. Kommunene må få mulighet til dekke inn kostnadene til tilsyn gjennom en andel av 

parkeringsinntektene. 
 

3. Sandnes kommune anbefaler at regler for saksbehandling blir utarbeidet i samråd med 
kommunene før de vedtas. 

 
Sigurd Trones (Frp) satte på vegne av alle partiene i utvalg for byutvikling fram følgende 
fellesforslag: 
 

Sandnes kommune støtter ikke forslag til lov om kommunalt pålegg om 
betalingsparkering. 

 
Votering: 
Ved alternativ votering over rådmannens innstilling og Trones’ fellesforslag ble Trones’ 
fellesforslag enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK I UTVALG FOR BYUTVIKLING: 
 

Sandnes kommune støtter ikke forslag til lov om kommunalt pålegg om 
betalingsparkering. 

__________ 
 
Formannskapets behandling: 
 
Tove Frantzen (V) tok opp pkt. 1 og 3 i rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Sandnes kommune støtter forslag til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering. 
 
2. Sandnes kommune anbefaler at regler for saksbehandling blir utarbeidet i samråd med 

kommunene før de vedtas. 
 
 
 
 
Videre fremmet Frantzen følgende forslag i forbindelse med saken: 
 

Sandnes kommune ønsker at vår region blir en forsøksregion der arbeidsgiverbetalte 
månedskort på kollektivtrafikk ikke blir fordelsbeskattet. Dette vil gi staten og lokale 
myndigheter erfaringer med hvordan en slik ordning slår ut i trafikkmønster og 
kollektivbruk. Administrasjonen bes ta kontakt med de andre kommunene i regionen 
med mål om å komme i dialog med regjeringen. 



 
Votering: 
Innstillingen fra møtet i utvalg for byutvikling 19.09.12 ble vedtatt med 11 stemmer (H, Frp, 
Ap, Krf, Sp, Pp).  
Pkt. 1 og 2 i Frantzens forslag fikk 2 stemmer (V, SV) og falt. 
Frantzens forslag i forbindelse med saken ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

Sandnes kommune støtter ikke forslag til lov om kommunalt pålegg om 
betalingsparkering. 

__________ 
 
I forbindelse med saken: 
 

Sandnes kommune ønsker at vår region blir en forsøksregion der arbeidsgiverbetalte 
månedskort på kollektivtrafikk ikke blir fordelsbeskattet. Dette vil gi staten og lokale 
myndigheter erfaringer med hvordan en slik ordning slår ut i trafikkmønster og 
kollektivbruk. Administrasjonen bes ta kontakt med de andre kommunene i regionen 
med mål om å komme i dialog med regjeringen. 

 
 


