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Beskrivelse
Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass og uten at du behøver
å følge den lengste
fastsatte parkeringstiden, så sant det ikke er gitt informasjon om noe annet.
Det er parkeringsselskapet som avgjør betalingsplikten for sine områder.
Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Målgruppe
Personer bosatt i Sande kommune som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig
behov for
parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid eller andre konkrete steder.
Vurderingen av særlig behov for parkeringslettelse, skal gjøres i forhold til de steder hvor vedkommende
normalt parkerer,
dvs. faktiske, og ikke rent tenkte behov.
Det vurderes også om søkerens problem kan løses på en annen måte enn ved tildeling av
parkeringstillatelse.

Kriterier/vilkår
Det er ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves at
personen bare kan
bevege seg en begrenset strekning, da vedkommende ellers normalt vil kunne benytte seg av vanlige
parkeringsplasser.
I tillegg kreves det at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkers behov. Det
er ikke behovet for å nytte
motorvogn, men behovet for parkeringslettelser som skal legges til grunn.
Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.
Problemer med å bære vektlegges i liten grad da dette i hovedsak bør kunne løses ved muligheten for
av- og pålessing
og bruke av egnet hjelpemiddel til å transportere med seg f.eks varene.

Du kan forvente av oss:
Å bli møtt med respekt og verdighet.
Rettferdig og lik vurdering av alle søkere.
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Vi forventer av deg:
At du leser og forholder deg til denne tjenestebeskrivelsen.
At du leverer bilde og legeerklæring sammen med søknaden.
At du melder fra til kommunen i løpet av 1 uke dersom du ikke ønsker å ta imot tilbudet.
At du leverer inn parkeringsbeviset ved gyldighetstidens utløp eller når behovet opphører.

Praktiske opplysninger
Det skal legges bilde og legeerklæring ved søknaden. Legeerklæringen er kun det medisinske
grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.
Dersom kommunens utkast til legeeklæring ikke benyttes må allikevel legens erklæring omfatte
tilsvarende informasjon.
Det er i selve søknaden det må fremkomme opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for
parkeringslettelse.
I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forholdsom vi ønsker svar på.
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis
du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av
deg, må vedkommende ha fullmakt.
Søknadsskjema og skjema for legeerklæring kan skrives ut fra lenkene.
Søknadsskjema, tjenestebeskrivelse, skjema for legeerklæring kan fogså ås ved henvendelse til Sande
kommunes Servicekontor tlf. 33 78 70 00.
Søknader behandles fortløpende.
Søknaden sendes til
Tjenestekontoret
Postboks 300
3071 Sande
Det gis skriftlig vedtak.
Informasjon om klagemulighet finnes i vedtaket.

Vedlegg
 Søknad om parkeringstillatelse
 Søknad om parkeringstillatelse, legeeerklæring

Følgende andre dokumenter er relatert til dette dokumentet
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (Avhengig)
Tjenestebeskrivelser Helse- og velferd (Avhengig)
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