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Besvarelse af 10-dages-forespørgsel fra Enhedslisten vedr. p-
bøder og tøjvask 
 
1) Hvordan forholder det sig med betaling af p-bøder når vores hjem-
mepleje udfører deres arbejde og ikke kan finde parkering nær den bor-
ger de skal besøge? Hvem betaler p-bøderne? Og kan det oplyses i 
hvilket omfang det sker og hvor mange penge det drejer sig om? 
 
Sundhed og Omsorg er udfordret af manglende parkeringspladser i særligt 
midtbyen og særligt i aften- og nattetimer. Det gælder såvel for udekørende 
akutsygeplejesker, natsygeplejersker og hjemmeplejen. 
 
Da plejen og sygeplejen er specialiseret, er der behov for en mængde ud-
styr, hvis samlede vægt kan udgøre et arbejdsmiljøproblem, når der ikke er 
mulighed for at parkere i nærheden. 
 
Sundhed og Omsorgs medarbejdere skal overholde parkeringsreglerne på 
såvel offentlige som private parkeringsarealer. Får en af Sundhed og Om-
sorgs biler en parkeringsafgift, skal den betales af den medarbejder, der har 
parkeret bilen. 
 
Parkeringsafgifter udstedes med det samme som en gul strimmel i bilens 
forrude. Forvaltningen får kun kendskab til parkeringsafgiften, hvis den ikke 
betales til tiden og der sendes en rykker. Af den slag modtager forvaltningen 
typisk en om måneden. Forvaltningen har modtaget 18 rykkere siden 1/1-19. 
 
Der er mulighed for at parkeringsafgifter til Sundhed og Omsorgs biler kan 
eftergives, hvis parkeringen foretages ved akutudkald med personfare. I så-
danne tilfælde har MTM tidligere eftergivet parkeringsafgifter med udgangs-
punkt i nødretten. 
 
Rådmand Jette Skive har tidligere henvendt sig til Teknik og Miljø for at 
Sundhed og Omsorg på lige fod med håndværkere kan få reserverede plad-
ser. Teknik og Miljø oplyste at der ikke var lovhjemmel til dette. 
 
2) Pris på tøjvask for borgere tilknyttet hjemmeplejen i kommunen. Kan 
det oplyses om der er divergerende priser fra det kommunale og pri-
vate udbydere af tilbuddet til vores borgere. Det ønskes desuden op-
lyst hvor lang levereringstid der er fra afhentning til tilbage levering. 
Hvilke udbydere benytter kommunen sig af til tilbuddet om tøjvask? 
 
I Aarhus Kommune foretages tøjvask til visiterede borgere i hjemmeplejen 
ikke af kommunen men af to private firmaer. Det er Berendsen og De For-
enede Dampvaskerier, som blev valgt ved et udbud i 2016.  
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Borgerne får som standard vasket tøj (8 kg) hver anden uge. Dvs. det va-
skede tøj afleveres og nyt vasketøj afhentes hver 14. dag. Der kan dog også 
visiteres til vask hver uge, samt til 12 kg vask, hvis borgere har særlige be-
hov. 
 
Borgere visiteret til hver uge, får både afhentet og leveret vasketøj hver uge. 
Egenbetaling for borgerne må ikke overstige vaskeriernes udgifter til vaske-
middel, strøm og lignende og må ikke dække arbejdsløn. Egenbetalingen er 
fastsat af byrådet til 125 kr. om måneden. Dette gælder uanset om borger 
får vasket hver uge eller hver anden uge. 
 
For borgere på plejehjem står plejehjemmet for tøjvask. Her er egenbetalin-
gen typisk 20,95 kr. om måneden. 
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