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Mercedes-Benz B-Klasse taxi

Kundens forventninger
N
år drosjepolitikken nå
er til vurdering, er det
viktig at vi husker hvem
politikken er til for. Den er
til for kundene. Da er det
viktig at vi husker på kundenes beste i debatten.

Først og fremst forventer
kundene at vi alltid skal
være tilgjengelige. Kundene skal kunne få en
drosje hvor som helst og
innenfor akseptabel ventetid. Dette kravet blir i dag
ivaretatt i drosjenes samfunnsoppdrag. Drosjene
har en kjøreplikt. Motytelsen fra samfunnet har
vært en antallsregulering.
Et regulert antall drosjer
for å sikre levelige vilkår
for drosjedrift hele døgnet.

Bilde kan avvike fra markedsført modell.

Kundene har en forventing
om å bli transportert på
en trygg og sikker måte,
og med god kundeservice.
Dette må vi sikre i fremtiden. Kunden har forventninger til at de som kjører
og driver drosjer, har nødvendig kompetanse. Det
sikrer løyveordningen, og
slik må det fortsette.

Hva alle taxisjåfører er opptatt av:
✔ Driftssikkerhet

✔ Totaløkonomi

B 180 d Style taxi

Nå
kun

376.100,-

Eks.
mva.

Kundefordel kr 71.557,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

✔ Kjørekomfort

Stor 8” fargeskjerm
Ryggekamera
LED hovedlys
Lys- og siktpakke
DAB+ med bluetooth handsfree
Forberedelse for Garmin navigasjon
Vinterhjul 16” org. felg iht. prisliste
Midtarmlene
17” lettmetallfelger

Taxiavtale 3 år/300.000 km*
*Taxiavtalen gjelder personbiler registrert som Taxi med taxi-utstyrspakke etter 01.01.2015 importert
av Bertel O. Steen AS, og omfatter skader som skyldes alle materialfeil og/eller produksjonsfeil.

•
•
•
•
•

✔ Bakseteplass
Innfellbart tilhengerfeste
Metallic lakk
Kunstskinn
Automatgir
Taxi-pakke med tilkobling for
data og taklampe

Dagens kunder forventer
forutsigbarhet, både når
det gjelder ventetid og
pris. En regulering må
sikre at kundene kan forvente å få vite når bilen
kommer og hva turen
koster når de bestiller drosje. Prisene varierer stort
i de største byene, opp til
40-50 prosent. Da er god
prisopplysning viktig, så
blir det opp til kundene å
velge.
Det er mange hensyn som
skal tas, derfor finnes det
ikke enkle løsninger. Det
må vi forvente at det blir
tatt hensyn til i en endret
regulering. En regulering
med kunden i fokus.

Roar Refseth
Direktør

Drosjesentralene må
kunne stille krav til sine
biler, og vi må jobbe med
kompetanseheving på
våre sjåfører. En offentlig
eksamen for sjåfører kan
være en farbar vei.
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ivaretar taksametrene i
dag. Teknologien går hurtig fremover, men det må
være et krav at alle drosjer
har en innrapportering til
myndighetene som gir
en bransje uten ”svart
arbeid”.
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- Deregulering opphever ikke markedssvikten
- Vi er forberedt på endringer, men de må være til det bedre, og bygge
på kunnskap, ikke på ideologi.

D

et sa NT-leder Øystein
Trevland til deler av
Stortingets transportog kommunikasjonskomité,
som stilte på et frokostmøte
den 5. juni. – En utrolig bra
skoletime, sa Senterpartiets
Ivar Odnes.
Advokat Espen Bakken ba
politikerne vurdere nøye
hvorfor lovverket er som
det er, og utrede konsekvensene av en deregulering
før det gjøres vedtak. Han
frykter en politikk som ikke
bygger på faktum.

Samfunnsoppdraget

Det meste av styret i
taxiforbundet og tre fra
administrasjonen møtte
fire stortingspolitikere, komitéleder Helge Orten (H,
Møre og Romsdal), Øystein
Langholm Hansen (A, Rogaland), Ivar Odnes (Sp,
Oppland) og Jonny Finstad
(H, Nordland). I tillegg
møtte komiteens sekretær,
Trine Hagen, og rådgiver for
Høyre, Sigrun Strømsøyen
Gudevang.
Trevland innledet med

forbundets syn på rammevilkår og lovverk. – Samfunnsoppdraget må bestå
– med dekning døgnet rundt
hele året. Mange har behov
for oss. Vi er klar for framtiden, med selvkjørende
biler, ny teknologi og nye
samkjøringsløsninger, men
behovsprøvingen må bestå
hvis markedet skal fungere.
Næringen har i praksis vært
deregulert i Oslo fra 1998,
og resultatet av det er overkapasitet og høyere priser
fra de sentralene som skulle
gi Oslo Taxi konkurranse.
– Vi beskyldes for at ”drosjene” er for dyre, men det
er opptil 50 prosents forskjell på de ulike sentralene.
Det var politikere som slapp
prisene fri, sa Trevland.

Politisk ansvar

Advokat Bakken ba politikerne tenke over hvorfor
vi har den reguleringen vi
har. - Loven anerkjenner
markedssvikten, og dere
må spørre hvorfor konkurransen i Oslo førte til høyere priser og lavere kvalitet,
når det motsatte var målet.

– Dette er det viktig at dere
svarer på, sa Bakken.

dokumentasjon fra norske
myndigheters side.

- Min største bekymring er
at saken ikke avgjøres på
faktum. Det er ikke gjort
noen konsekvensanalyse.
Ingen kan komme med
vellykkede eksempler på
deregulerte markeder, men
det finnes mange skrekkeksempler på det motsatte,
sa Bakken, og nevnte
Stockholm, Amsterdam og
Dublin.

- Antallsreguleringen med
tilknyttet kjøreplikt ivaretar
et legitimt formål, og er et
virkemiddel som egnet til å
oppnå formålet. Da er den
innenfor EØS-avtalen, sa
Bakken.

Han kritiserte igjen departementet for ikke å ha sørget
for god nok dokumentasjon overfor ESA. – Hvorfor
reiste man seg ikke opp og
begrunnet hvorfor vi har en
regulering og samfunnshensyn som ligger bak?
Mitt mantra i dag er: ESA
gir Norge et betydelig handlingsrom for nasjonal regulering, hvis man vil bruke
det. Hvis man ikke vil, er det
et politisk valg og man må
ta ansvar for konsekvensene, sa advokat Bakken.

ESA tvunget

Verken EU eller ESA har tatt
opp denne saken på eget
initiativ. Persontransport
er unntatt fra EUs tjenestedirektiv, og er et nasjonalt
anliggende. Men ESA ble
tvunget til å ta stilling til
den konkrete klagen som
kom fra Oslo.
Dermed blir ESA den første instans i Europa til å ta
opp denne saken. Norske
politikere kan ta opp kampen, men da er det på tide
å komme på banen, mente
Bakken. - Kjernen i saken er
mangelfulle redegjørelse og

Ikke selvregulerende

- ESA uttaler seg som om
det er et perfekt marked,
men det er ikke tilfellet. Det
er en rekke markedssvikter
som gjør at drosjemarkedet
ikke er selvregulerende,
og det er det som ligger til
grunn for loven.
Analyser av dette er helt
fraværende i argumentasjonen. Å fjerne reguleringene
betyr ikke at markedssvikten forsvinner. Tilbudet vil
bli dårligere og dyrere både
i distriktene og i byene hvis
markedet slippes fritt. Politikken må baseres på fakta.
- Ville saken ha blitt reist om
ikke denne klagen fra Oslo
hadde kommet? ESA hadde
i alle fall ikke selv tatt noe
initiativ, sa advokat Bakken,
som selv har fortid i ESA.

Ideologisk skille?

Øystein Trevland gikk deretter gjennom de krav til løyvehavere og sjåfører som
må til for å ivareta viktige
hensyn til sikkerhet og kvalitet for kundene. Forbundet
er med på endringer til det
bedre.
Arbeiderpartiets Øystein
Langholm Hansen sa at presentasjonene underbygget
deres syn på saken. – Vi har
etterlyst hva som ligger bak

- Min største bekymring er at politikken ikke bygger på faktum. Loven
anerkjenner markedssvikten, og den forsvinner ikke med degerulering,
sa advokat Espen I. Bakken.

Styret i Norges Taxiforbund (til høyre) møtte lyttende politikere til frokostmøte på Hotel Continental. Fra venstre komitésekretær Trine Hagen, Øystein Langholm Hansen (A), Ivar Odnes (Sp), Helge Orten, politisk rådgiver Sigrun Strømsøyen Gudevang ,og Jonny Finstad (alle H). Ved bordenden advokat Espen Bakken og NT-leder Øystein Trevland.

ønsket om avregulering,
men får ikke svar utover at
det er ideologiske forskjeller
mellom posisjon og opposisjon.

sjåfører med gode arbeidsforhold, sa Langholm Hansen, med egen erfaring fra
drosjekjøring og venting på
turer om natta.

Han så mørkt på muligheten for enstemmighet i
Stortinget. – Ap mener det
er kjempeviktig med taxi
overalt, alltid, med skatteinngang til Norge og gode

ESA forstyrrende

Helge Orten (H) mente ESA
var mer et forstyrrende enn
et konstruktivt ledd i saken.
– Mitt utgangspunkt er et
godt tilbud til kundene. Ny

teknologi er viktig. Jeg vil
vite mest mulig på appen
før jeg bestiller. Han støttet
kravet om styringsrett til
sentralene, og spurte om
kjøreplikt kunne beholdes
uten antallsregulering.
Svaret er at den i så fall må
kjøpes, og ingen syntes å
tro at kommunene vil ha
råd til å betale for døgnberedskapen.
Effektivitet var et annet
tema Orten reiste, og Arve
Halvorsen forklarte hvordan
Bergen Taxi stoppet inntaket av nye løyvehavere for å
sikre lønnsomhet og effektivitet hos dem man hadde.
– Vi ville ikke tilby sosial
dumping.
Bent Skogli sa han ikke
hadde snakket med én politiker som ikke foretrakk den
tradisjonelle drosjesentralen framfor de nye konkurrentene. Hvem foretrekker
dere? Tenk over det, og

hvorfor det ikke er lurt med
mer av den politikken som
ikke har fungert hittil!

Beredskap

Høyres Jonny Finstad sa at
drosjene på mange måter
er limet i lokalsamfunnene,
og pekte på at mange av
dem har varslet om branner
og ulykker som har skjedd
mens andre sover. Han
stilte spørsmål om pirattaxi
og fleksibilitet, som også
ble tema for diskusjonen.
Halvorsen pekte på at en hel
generasjon unge blir vant til
å benytte svarte tjenester,
og fikk bekymrede nikk fra
politikerne.

AH

Norges Taxiforbund mener antallsregulering med kjøreplikt er det som
skaper et velfungerende marked, sa leder Øystein Trevland.

6 < TAXI 4-2018

TAXI 4-2018 > 7

- Delingsøkonomi
er irrelevant

duktivitet og bedre miljø
er gode argumenter for
forretningsmodellen”. Delingsøkonomien gir også
folk enklere inngang til
arbeidslivet, mente hun,
men hadde ingen definisjon
av skillet mellom denne og
normal næringsdrift.

- ESA-saken kom inn fra sidelinjen, men det er flere drivkrefter, det vil
jeg understreke tydelig. Kundeforventninger er viktigst. Delingsøkonomi
er irrelevant.

D

ette var blant budskapene fra statssekretær Anders B. Werp i
Samferdselsdepartementet
under årets Bransjetreff i
regi av Forum for taxisentraler.

Nei, det fungerer ikke optimalt i byene, men hvem
ødela det?

Bransjetreffet ble holdt på
Gardermoen 24. mai, med
godt frammøte og framtidsrettede temaer.

Viktig posisjon

– Det er store avstander i
Norge. Vi skal ha et godt
transporttilbud i hele landet. Drosjene har viktige
funksjoner både i distriktene og i storbyene. Det er
vi opptatt av inn i et nytt
landskap, sa Werp.
Han mente det først og
fremst er kundenes forventninger som krever endring i
spillereglene. Ny teknologi
gjør at de vil ha en ny fleksibilitet. – Det er drivkraften.
Så skal vi fortsatt ha en seriøs drosjebransje i Norge,
som skal stå på egne bein
med nødvendige mekanismer for å ivareta kundenes
sikkerhet.

NT-leder Øystein Trevland
gikk gjennom løyvetallsutviklingen i Oslo etter
at konkurransen kom fra
1998-99. – Ingen politikere
snakker om hva som har
skjedd i Oslo, hvor det er en
kjempekonkurranse. Har det
gjort næringa bedre?
Vi har fått en enorm overkapasitet. Prisene gikk opp.
Det er ikke plass på holdeplassene. Er det bra for miljøet? Mer konkurranse og
fri prissetting har gitt lavere
kvalitet og høyere priser.
Flere sentraler har null opplæring, sa Trevland.

Han kunne ikke røpe noe
nytt fra forslaget som vil
komme til høsten, men sto
fast på at behovsprøvingen
og sentraltilknytning skal
bort.

Werp understreket at drosjenæringen har hatt, og
vil fortsatt ha, en viktig
posisjon, og ”vi bruker den
tiden vi mener er nødvendig for å ivareta en viktig
næring”.

Er det blitt bedre?

Endrede forventninger fra kundene er viktigste grunnlag for å fjerne behovsprøvingen, hevdet statssekretær
Anders C. Werp (H) under bransjetreffet.

Han viste til at NSB nå setter i gang utleie av elbiler,
og det er bare begynnelsen
på en ny utvikling som vil
endre spillereglene. Vi kommer med høringen etter
sommeren, og da får dere
stafettpinnen tilbake.

Objektive kriterier

- Vi har tatt til etterretning at
ESA mener behovsprøvingen og sentraltilknytningen
må opphøre. Vi vil beholde
løyveplikten, men ikke antallsbegrenset. Kriteriene
for å få løyve vil komme i
høringen. Det skal være objektive kriterier, og dere kan
fortsatt komme med innspill
til disse. - Det er viktig for
oss å ivareta seriøsiteten
gjennom spesifikke krav til
løyvehaverne, sa Werp.

Også kravene til kjøreseddel
skal ivareta passasjerenes
sikkerhet og trygghet.

legge til rette for mer uregulert konkurranse, understreket han.

Werp mener det er områder der konkurransen kan
fungere fritt uten dagens
reguleringer. Men i andre
områder må myndighetene
inn. Hvor grensene skal gå,
vet vi ikke ennå. Det skal vi
vurdere grundig, sa Werp.

”Enige om uenighet”

Fylkeskommunene skal
fortsatt ha en rolle og en
myndighet. Eventuelt ved
å kunne gi en enerett eller
tilskudd. - Her har vi ikke
konkludert på noen måte,
sa Werp. - Vi vil ha tett og
god kontakt med dere, og vi
skal gjøre dette på en skikkelig og god måte.
Men: Hovedregelen er å

Abelia-direktør Christine
Korme har Uber som medlem og hadde satt ”La oss
være enige om å være
uenige!” som tittel på sitt
innlegg. Hun kommenterte
verken Ubers lovbrudd eller
sjåførenes skatteunndragelse. Hun holdt fast på at
Uber er delingsøkonomi,
selv etter EU-domstolens
avgjørelse om at det er taxidrift.
Hun gjentok dermed påstandene fra Delingsøkonomiutvalget, der hun
satt. Blant annet at ”bedre
kobling mellom tilbud og
etterspørsel, høyere pro-

La oss rette opp galskapen
fra 90-tallet, og sette noen
krav. Økt effektivitet vil gi
bedre priser og bedre miljø.
ESA tas til inntekt for en
liberalisering, men det er et
handlingsrom som advokat
Bakken har pekt på. Norges
Taxiforbunds mål er å beholde antallsreguleringen
både i byene og i distriktene. Det er nødvendig for å
ha lønnsom drift.
Trevland understreket også
at det kommer endringer.
Teknologien gir nye muligheter og drosjesentralene
må delta i møter med kollektivselskaper og myndigheter for å være med når
nye løsninger og samkjøringsmodeller diskuteres.

Debatt

fortsatt skulle være næring
– ikke noe alle og enhver
kan drive med.
Werp sa at kundene vil forvente et umiddelbart tilbud
om transport, maksimalt
fleksibelt, billigst mulig, og
med full oversikt og informasjon. – Drosjene har mye
av dette på plass allerede,
men jeg tror ikke regulering
er svaret, sa Werp. Løyvekravet beholdes for å sikre
at drosje skal være næring.
Korme mente at flere måtte
få delta, og at en kjøreseddel og system for innberetning av skatt er nok.
Delingsøkonomiutvalget tok
tak i taxi fordi den var ”ekstra utsatt”, ikke for at den
skulle være noen spydspiss
i delingsøkonomien.
Werp understreket at for departementet er ikke delingsøkonomi noe argument i
saken. Det er irrelevant.
Teknologi er ikke knyttet til
spesielle selskaper eller forretningsmodeller.
Kristian Nilsen (NT Trøndelag, sør) spurte om departementet ville lytte til
høringsinstansene, hvis de
sier massivt nei til å fjerne
behovsprøvingen. Werp sa
at høringen skulle være en
”dønn seriøs” prosess, men
han regnet med at det ikke
ble full enighet om alt.
Werp viste til historikken
bak dagens lovverk, men
stanset på 60-tallet. Flere
lurte på om departementet
forstår markedssvikten som
gjør at frislipp gir overetablering.

Ap: ESA ikke endelig
- Jeg har aldri, siden kjennelsen fra ESA kom, akseptert
den som endelig, skriver Arbeiderpartiets drosjetalsmann, Øystein Langholm Hansen, i en kommentar på
Facebook.
Spansk høyesterett stadfestet nylig regjeringens rett til
å fastsette antall på drosjer og lignende tjenester. Saken
kom opp fordi regjeringen ville begrense antall biler som
kan kjøre for Uber og Cabify, på samme måten som den
begrenser antall taxilisenser.
De to selskapene klaget på dette vedtaket fra 2015. Saken
endte i Høyesterett, som altså ga regjeringen medhold.

Werp sa han noterte seg
spørsmålene, og gjerne vil
møte næringen flere ganger. – Vi låser oss på ingen
måte inne, og er åpne for
ethvert konstruktivt innspill,
sa han.

Saken ble lagt ut på Facebooksiden ”Taxi overalt, alltid”,
som administreres av Norges Taxiforbund. Der skrev
vi også dette: ”Det samme praktiseres i halvparten av
EU-landene, herunder Tyskland, Frankrike, Italia. Norge
bøyer seg for en ESA-avgjørelse om behovsprøvingen i
Norge må avskaffes. I følge EØS-ekspert, advokat Espen
Bakken, skyldes det bare at departementet ikke har dokumentert godt nok for ESA hvorfor dette er nødvendig for
å sikre taxi overalt, alltid og markedsbalanse”

AH

Det var i en kommentar til dette at Langholm Hansen, skrev
det siterte, og stilte seg uforstående til ESAs kjennelse,
når land i EU regulerer drosjenæringen til dels sterkt. ”Arbeiderpartiet vil kjempe for trygge arbeidsplasser, men vil
også at næringen, sammen med politikerne, rydder opp i
forholdene i de store byene”, skrev han videre.

Direktør i NT Roar Refseth
ledet en debatt mellom
disse tre, der også salen fikk
stille noen spørsmål.
Han stilte spørsmål om
hva kunden vil oppleve av
endringer, og om at drosje

Christine Korme fra Abelia fastholdt at Uber er delingsøkonomi, men
ble parkert av statssekretæren på det punktet.
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Lenge til sjåførfrie drosjer

Waymo lengst fremme nå

Det vil ta lang tid før selvkjørende biler overtar gater og veier. Det er
konklusjonene på ulike foredrag som ellers peker på en rivende
utvikling for bilbransjen og transport, under årets Bransjetreff.

Amerikanske Waymo er kommet lengst i utviklingen av selvkjørende
biler, og tilbyr drosjer uten fører i Phoenix, Arizona fra i år. Dog i
begrensede områder.

A

D

dministrerende direktør i Volvo Car,
Norway, Øystein Herland, sa for to år siden at
bilbransjen ville være totalt
forandret i løpet av fem år,
og tror fortsatt han får rett.
Selvkjørende biler er teknisk
mulig i dag, men det vil ta
mange år før de blir vanlige
i norsk trafikk.

et sa prosjektleder
i Teknologirådet,
Joakim Valevatn. Tre
store endringer kommer i
transport: Elektrisk drift, digitalisering (transport som
tjeneste) og selvkjørende
kjøretøy.
Bilenes tekniske sensorer
må tilpasses terrenget.
Først i indre by, deretter
gradvis utvidelse ettersom
mer blir kartlagt. Så langt
har testing foregått i nedbørsfattige og varme områder i California og Arizona.
Sensorer begrenses av snø
og regn, men Waymo tester nå i Michigan, og på E8
mellom Norge og Finland.
Også på steder uten kart, sa
Valevatn.

Megatrender

Herland pekte på globale
megatrender som vil endre
mye. Dagens realitet med
lange bilkøer rundt verdens
byer er ikke holdbar. Luftkvalitet, trafikkulykker, ønsker om individuell, sømløs
mobilitet vil endre måten vi
forflytter oss på.
Framtidens transport blir
selvsagt basert på nullutslipp, men Herland var
usikker på hvor fort det går.
Han tror batteriteknologi vil
være mest bærekraftig. - Da
kan man ikke samtidig fase
inn hydrogen, som ikke vil
være kommersielt for personbiler før om minst ti år,
hevdet han.

Nullvisjon

Volvo har satt en nullvisjon
på ulykker: Fra 2020: Fra
2020 skal ingen omkomme
eller bli alvorlig skadet i en
ny Volvo. Det tror Herland
de vil oppnå.
Selvkjørende biler er resultat av en gradvis utvikling.
Fra 2006 kom adaptiv cruisekontroll, fra 2010 køassistanse, deretter ”Drive
Me” fra 2013 til 2019, ”Pilot
assist” fra 2014, fram til
semiautonome og til slutt
helautonome biler.
Volvo har nå 100 selvkjørende biler i test rundt
Gøteborg. Verdens første

Volvo-sjef Øystein Herland pekte på megatrendene som vil endre trafikk og bilbransje betydelig i årene som
kommer.

prosjekt på offentlige veier
med vanlige kunder.
Back-up-systemer må på
plass. Værforhold, teknisk
svikt – alt må takles. Juridiske forhold vil være ulike
fra land til land, og må avklares i detalj.

Begrensninger

Først vil bilene bli tillatt på
motorveier med midtdeler
og i definerte lavhastighetsområder, under 40 km
i timen. Det vil kunne skje
fra 2020. Full kompleksitet
i blandet trafikk vil ligge
betydelig lenger fram i tid.
Herland ville ikke spå noe
årstall.
Imens vil bilene bli stadig
mer avanserte. Autopilot vil
kunne kobles på og av. Herland viste ”The red key” –
en nøkkel som kan tilpasses

hver førers kvalifikasjoner
og erfaring. Med den har
forsikringsselskapene sagt
de kan frafalle tilleggsforsikring for unge førere.
I framtiden kan vi få varer
levert i en parkert bil ved
hjelp av fjernstyrt lås. Bildeling blir mer utbredt. Volvo
har eid et bildelingsselskap
i Stockholm i ti år. De første
sju med underskudd, og
bare stahet førte til at det
ikke ble lagt ned. Men for
tre år siden kunne bilene
betjenes gjennom en app.
Da endret kundenes opptreden seg.
Dagens unge vil ha biler,
men andre forventinger til
mobilitet og deling. Alt vil
være nettbasert, og behovet
for å eie egen bil vil avta.
Også kjøp av bil på nett blir
mer vanlig, uten prøvekjø-

ring. Bransjen får utfordringer med kostnadene på
dagens fysiske anlegg.
Norsk bilbransje omsetter
for 250 milliarder kroner i
året. – Disrupsjon kommer.
Spørsmålet er om det er vi
eller andre som vil stå for
den, sa Øystein Herland.

I Norge kan testing starte
fra i år, men søknadsprosessen er omstendelig.
Sikkerhet og personvern
må ivaretas. Det er ofte utsettelser. Ruter sa de skulle
teste i år, men nå sier de
neste år. 10 til 50 busser kan
bli prøvd i 2019.
Valevatn tror autonome privatbiler kommer fra mellom
10 og 30 år fra nå, men med
en gradvis bruk av autopilot
på visse strekninger.
Robottaxier i byene kan
komme i perioden fra 3 til
20 år fram i tid. Noen er tidlig ute: Waymo startet i år,
GM vil komme i 2019, Tesla
i 2020, Bai-du (Kina) i 2021.
Full innfasing vil ta mange
år.
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Flere må bruke samme bil
om trafikken skal gå ned,
og tomkjøring unngås.
Det må kraftig lut til for å
tvinge dette fram, mente
Valevatn. Det kan bli forbud
mot private biler, og kanskje

monopoliserte tjenester av
drosjer og minibusser. Selvkjørende biler må integreres
i kollektivtransporten for å
få trafikken ned. Andre løsninger gir mer trafikk.
Det vil ta lang tid å erstatte
menneskene. Fortsatt vil
det være behov for service.
I dag er det for eksempel
113.000 TT-brukere, og de
blir ikke færre, sa Joakim
Valevatn.

Roboter i banken

Divisjonsdirektør for kundeservice i DNB, Renate Sørestrand-Hansen, redegjorde
for de raske teknologiske
endringene i bankvesenet.
- Hvis man brenner for den
gode kundeopplevelsen, må
man brenne for teknologi,
mente hun.
Mobilbankene fosser fram,
noe som ikke var forutsett
for få år siden. DNB skal bli
en teknologibedrift. Det er
fem roboter i kundesenteret
i dag, som kan ta seg av
mistede kort, opprette nye
kunder, ordne utbetalinger.
De blir stadig smartere.
DNB er først i verden på
digitale boliglån, utbetalt
på to minutter uten kontakt
med mennesker.
4. juni kom et nytt ID-system – ID Mee”, med bildegjenkjenning. Du tar bilde
av passet og bruker telefonkamera for gjenkjenning.

Kundefokus det samme

Partner og kreativ leder i
Opinion, Ole Petter Nyhaug
har ikke bil, og bruker derfor
60.000 i året på taxi. – Jeg
er veldig glad for at dere
finnes, men noen ganger
frustrert. – Som i dag, med
en sjåfør som ikke møtte
blikket mitt, innledet han.

Midt i all teknologiutvikling
understreket Nyhaug at
kjernen i det å være kundeorientert ikke vil endre
seg. - Folk vil ønske seg de
samme grunnleggende ting
som i dag – møte folk de
stoler på, god service, sømløse tjenester.
Selvkjørende biler kommer, men ikke så fort som
mange tror. – De som sier
fem år, tar feil!
Opinions undersøkelser
vise at by og land smelter
sammen, holdninger og
verdier blir mer like. Han
pekte på fem forventinger
som vil prege framtiden.
Folk vil ha sømløse tjenester med enklere valg, optimalt tilpasset informasjon,
kontroll i form av trygghet og tillit, forventinger
til bevissthet om etikk og
moral, og forventninger om
fellesløsninger som tjener
den enkelte. Fra eierskap til
tilgang.
Tjenesteytere, som taxi,
må derfor spille på lag med
kundene og samfunnet.
Være tilgjengelig, tilby sømløse tjenester.

bare sin egen del. Forstå
ulike kunders behov. De
raske vil spise de trege. Det
gjelder å finne sin egenart,
”sitt Rock´n roll”, og skille
seg fra konkurrentene.

Taxiopplevelsen

Nils Johan Brede, direktør i
PWC avsluttet bransjetreffet
med utsagnet ”Ja, det er
bruk for dere”. Han snakket
om integrert mobilitet og
inviterte drosjenæringen til
et pilotprosjekt om taxiopplevelsen i nye former.
Kan taxi skape et fleksibelt
opplegg for PWCs ansatte
i Norge? Hvordan tilpasse
tilbudet til våre behov?
Det gjelder å utnytte digitale trender. Koble det vi har
fra før med ny teknologi, og
være i forkant med smart
innovasjon.
Leder i Forum for taxisentraler, Svein Svimbil oppsummerte til slutt, og sa at
sentralene bør ha mer fokus
på kundene, litt mindre på
drosjeeierne. Jan Valeur og
Kristoffer Fosse-Hansen fikk
takk for tilrettelegging av
program og konferanse.

Koble mennesker

Også Lasse Torstenson i
firmaet Knowit, understreket at dagens unge vil ha
andre forventninger til tjenester, der også sømløshet
er et nøkkelord, ikke minst i
transport.
Digitalisering handler ikke
primært om teknologi, men
om å koble mennesker, forretning i ting sammen. – Vi
må se hva brukerne ønsker
og har behov for.
Tjenesteytere må fokusere
på hele kundereisen, ikke
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Mobilisering
for drosjetilbudet
Det er stor og reell frykt for at drosjenæringen vil bli
gjort ulønnsom og gradvis ødelagt gjennom liberaliseringen som Regjeringen har varslet. Derfor mobiliseres det nå for å fortelle politikerne hva som står på
spill.

kjøring at det er grunnlag
for et levebrød, uttalte Pedersen.
Sammen med han var Geir
Viggo Pedersen ved drosjesentralen i Bø intervjuet: - Ei
endring vil ikke bare ramme
distriktene: Da vil «hvem
som helst» også kunne
kjøre i byene.
- Da ville det også bli mer
attraktivt for meg å kjøre til
Sortland for å ta turer i helgene, i konkurranse med de
som kjører der, sier han.
- Vi hører fra tid til annen
at det er dyrt å leie drosje,
og noen tror at dette er en
lukrativ geskjeft. Men det er

F

lere av ordførerne i
Nord-Norge har tatt
opp henvendelsen fra
NTs fylkesledere (omtalt i
TAXI nr 3), og gir sin støtte
til fortsatt behovsprøving,
og dermed ”taxi – overalt,
alltid”.

”Drosjepolitikk i Trøndelag” er sendt på høring, med frist 15. august.
Politikerne ønsker å inkludere drosje i en felles kollektivapp for fylket,
og vil vurdere maksimalpris i byene.

H

ovedutvalg for transport sluttet seg til
fylkesrådmannens
forslag til en ny politikk for
den nye Trøndelag fylkeskommune, i møte den 30.
mai.
Hovedmålet er ”å bidra
til et fungerende marked i
by, og sikre grunnlaget for
drosjetilbud i distriktet”.
Delmål er å sikre kundene
et godt drosjetilbud med akseptable priser, informasjon
og kvalitet, ansatte arbeidsplasser med akseptable
arbeidsvilkår, løyvehavere
akseptable driftsvilkår og
løyvemyndighetene tilstrekkelig kontroll.

30. mai møtte forbundets
tre nordnorske avdelinger
Nord-Norge-benken på
Stortinget, der så mange
som 11 representanter
møtte. Politikere fra Ap,
Høyre, Sp og SV deltok. NTs
folk sa seg godt fornøyd
med møtet, der også leder
Øystein Trevland deltok.
Av kommunene som hittil har uttalt seg om saken,
er det full støtte til fortsatt
behovsprøving og kjøreplikt
fra kommunestyret i Porsanger i Finnmark, og fra
formannskapet i Lyngen i
Troms.

Ny taxipolitikk
i Trøndelag

Lederne for NTs fylkesforeninger i Nordland, Troms og Finnmark møtte sine stortingsrepresentanter i Oslo, og
hadde med seg NTs leder Øystein Trevland.

I et utspill i bladet Vesterålen nylig, kom Høyres
ordfører i Bø, Sture Pedersen, på banen med klare
uttalelser:

- Forslaget vil svekke beredskapen i distriktene. Drosjenæringa må ha levedyktige
vilkår. Vi er ikke tjent med
et frislipp i bransjen som
gjør at hvem som helst skal
drive drosje uten løyve og
regulering.
- Vi må ha drosjer som er
tilgjengelig når det trengs.
Jeg må utfordre mine ordførerkolleger til et løft for
distriktsdrosjene. Et angrep
på drosjenæringa vil også
ramme det offentlige, både
behov som skolebarnskjøring og skyss til og fra sykehus. Drosjene må ha såpass

ingen stor fortjeneste i forhold til nedlagt arbeidstid,
forteller Geir Viggo Pedersen i Bø.
Også fylkesleder Jon R.
Nilsen kommenterte saken
i ”Vesterålen”. Han uttrykte
liten tro på departementets
alternative løsning for å
sikre drosjetilbudet: - Like
lite som kommuner har
betalt for å opprettholde
nærbutikker, postkontor
eller bensinstasjoner, tror
vi på at kommunene kjøper
taxidekning, uttalte Jon R.
Nilsen.

Ordfører i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen (H) vil mobilisere til fordel for
drosjetilbudet, sammen med drosjeeier Geir Viggo Pedersen (t.v). (Faksimile fra bladet Vesterålen).

Sjåfører, og på sikt løyvehaverne, skal gjennomgå en
skriftlig eksamen. Det skal
utarbeides et felles reglement for drosjenæringen,
hvor kravene til næringen
skal beskrives. Et kvalitetssystem skal sikre opplæring, etiske retningslinjer for
sjåføradferd, kundeservice
og kvalitetsrutiner i sentralene.
Som miljøkrav foreslås
minst hybridbil for bestilling
etter 1. januar 2019, og nullutslippskjøretøy fra 2023.
Det skal jobbes videre med
en felles markedsplass/app
så kunden skal få vite pris
og ventetid på forhånd. Fylkesrådmannen peker på at
det går mot en liberalisering
av drosjenæringen, ventelig
fra 1. januar 2020. Det kan
medføre at løyvetak og sentraltilknytning forsvinner.

Fylkespolitikerne har forventninger til drosjenæringene, og vil blant annet vurdere makspris i Trondheim og
de andre byene. (Arkivfoto)

For byene foreslår fylkesrådmannen at det vurderes
å innføre maksimalpris.
For å sikre markedsgrunnlag i distriktene foreslås å
beholde kommunegrensene som kjøreområde
og opprettholde en kritisk
behovsvurdering. Dessuten
videreføring av bestillingstransport.
Løyvedistriktet skal etter
forslaget følge den nye
fylkesgrensen. Trondheim
og Stjørdal foreslås opprettholdt som to kjøreområder,
da dette stort sett er velfungerende.
I Trondheim skal det bare
være hovedløyver, mens

det i resten av fylket også
kan tildeles reserveløyver.
Fylkesrådmannen anbefaler
også at det åpnes for overføring av enkeltmannsforetak til AS.

De to NT-avdelingene i
Trøndelag skal diskutere
forslaget og komme med en
felles høringsuttalelse innen
fristen 15. august.

Taksameterutredning starter
Midt i juni holdes første møte i arbeidsgruppen som skal
se på mulige alternativer til taksametrene.
Det opplyser avdelingsleder Eli Mogstad Ranger i Justervesenet til TAXI. I gruppen er Samferdselsdepartementet,
Skattedirektoratet, Forbrukerrådet, Pasientreiser og Konkurransetilsynet representert i tillegg til Justervesenet.
Prosjektet vil involvere andre aktører underveis i arbeidet
ved behov. Arbeidet skal i utgangspunktet være avsluttet
til nyttår med et eventuelt forslag til regelverksendringer,
sier Mogstad Ranger.
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Har ideologi trumfet kunnskap allerede?
”Jeg vil ha taxi overalt, alltid – ikke noen steder av og til” sa Høyres
samferdselsråd i Nord-Trøndelag. Men det er Uber-tilhenger og frislippsentusiast Peter C. Frølich som nå definerer Høyres drosjepolitikk utad.

N

orges Taxiforbund
understreker i sin
presentasjon for
politikerne at politikken må
bygge på kunnskap og ikke
ideologi.
- Vi har en berettiget frykt
for at det motsatte nå skjer,
sier NT-leder Øystein Trevland.

Senest i en debatt i Dagsnytt 18. den 6. juni, uttalte
Frølich at han ikke forstår
hvorfor det skal være grenser for antall drosjer.

Historieløst?

- Vi har jo stolt på at departementet – både administrasjon og politisk ledelse – har
kunnskap om begrunnelsen
for at drosjer reguleres i alle
land, og dermed hindrer
vedtak som vil åpne opp for
et race mot bunnen.

- Dette er jo useriøst. Uber
som delingsøkonomi er
en bløff, og det er jo bra
at statssekretær Werp understreker det ved å si at
begrepet er irrelevant for
departementet i lovarbeidet.
Men hvorfor står det der
da? Hvorfor ble ”et viktig
samfunnsoppdrag” fjernet,
spør Trevland.

Hva skjedde?

Høyre-strid?

I ESA-brevet sier departementet at drosjemarkedet
”fungerer ikke ” overalt.
På spørsmål fra forbundet
om hva det betyr, svares
at dette ikke er noe de selv
mener, men det refereres
bare fra Konkurransetilsynet
og Delingsøkonomiutvalget.
Det ligger altså ikke til
grunn noen utredning som
viser hvilke problemer som
skal løses bak regjeringens
nye politikk.
Peter C Frølich har vært PR-agent for Uber siden de startet sin ulovlige drift i 2014. - Det er skremmende at
han nå er Høyres drosjetalsmann, sier Øystein Trevland.

Men vi må spørre oss om
liberalistene har vunnet den
ideologiske dragkampen i
regjeringspartiene, og hvor
standpunktene tas uten
hensyn til konsekvensene,
sier Trevland.

- Da må vi jo minne han
og andre på at lovverket er
grundig vurdert hvert tiår
siden 1975, og hver gang
har det endt med at antallsreguleringen er beholdt,
sier Trevland.

Heller ikke statssekretær
Anders C. Werp (H) hadde
noen forbehold om fri
konkurranse i byene, og
forskrekket flere da han
på Bransjetreffet stanset
en kort omtale av historikken bak reguleringen med
1930-tallet og 60-tallets bilrasjonering.

Overlevd mange stormer

I 1975 ble antallsreguleringen opphevet for alle
andre løyver, men beholdt
for drosjer. På 80-tallet drev
daværende prisdirektør Egil
Bakke aktiv lobbying for liberalisering, men ble avvist
av politikerne. I 1995 førte
Næringslivslovutvalget til

en ny debatt, men reguleringen besto. Yrkestransportloven ble vedtatt av et
enstemmig storting i 2002.
I 2004 sendte Torild Skogsholm (V) et forslag om å
oppheve behovsprøvingen
på høring. Etter massiv
motstand fra fylkeskommunene ble saken skrinlagt.
Etter regjeringsskiftet i
2013 startet Høyre og Fremskrittspartiet et grundig
internt arbeid med drosjesaken, blant annet med et
stort seminar på Stortinget.

persontransporten”.

Våren 2016 ba så departementet om nye innspill fra
alle berørte instanser. I september innkalte daværende
statssekretær Tom-Christer
Nilsen (H) til møte for å
fortelle at Regjeringens konklusjon var tatt: Løyveordning og behovsprøving skal
bestå.
Halvannet år etterpå settes
alt i spill på ny. Begrunnelsen er vanskelig å få tak i.
Hele saken henges på ESA,
men både statssekretæren
og Høyres leder i transportkomiteen, Helge Orten,
nedtoner dens betydning.
Saken ville ha kommet likevel, sier de. Hvorfor?

- Det har skjedd et politisk
skifte innad siden høsten
2016, da Regjeringen erklærte at behovsprøvingen
skulle bestå – til den nå sier
den skal bort. Samfunnsoppdraget i den forrige
regjeringserklæringen forsvant, og Høyre lar nå en
hemningsløs ubertilhenger
uten kunnskap om drosjemarkeder, få fronte saken,
sier Trevland.
Han sikter til stortingsrepresentant Peter C. Frølich som
helt siden starten i 2014 har
støttet Uber, uanfektet av
lovbrudd og skattesnyteri.
– I tillegg har han ikke fått
med seg den mest grunnleggende kunnskapen om
drosjemarkeder, og sender
oss tilbake til start i en opplæring som partiene selv
burde ta om lover de selv
har vedtatt, sier Trevland.

Presset for liberalisering var
sterkt internt.

- Årsaken må nok heller
finnes i at ”uber-generasjonen” i regjeringspartiene
har vunnet fram. Og har
feid til side en kunnskapsbasert politikk, sier Trevland.

Programendringer

Dette vises gjennom at
både Høyre og Venstre
omtaler drosjeløyver under
kapitlene delingsøkonomi i
sine nye stortingsprogrammer. Mens den forrige regjeringserklæringen omtalte
drosjene som del av kollektivtransporten med ”et
viktig samfunnsoppdrag”,
er dette nå fjernet til fordel
for ”mer delingsøkonomi i

Det har til alle tider vært
en liberalistisk høyrefløy i
Høyre, men den har vært i
mindretall. Nå er den i frammarsj. Delingsøkonomien
og Uber ble symbolet på en
modernitet som ingen turte
å si i mot. Saklig sett er det
hele avslørt som et falsum.
Uber er ikke delingsøkonomi, forretningsmodellen
er ikke ny. Uber prøvde seg
med bøllemetoder, men
måtte slutte etter oppgjør
med politi og skattemyndigheter.
Likevel er støtte til dette ikke
noe negativt i Høyre – tvert
imot. Heidi Nordby Lunde
rykket opp på Oslo-lista, ble
leder i Oslo Høyre og partiets talsperson for arbeidslivssaker på Stortinget.
Peter C. Frølich ble tilsvarende leder i Hordaland, er
blitt justispolitisk talsmann,
og fronter nå også drosjesakene, til tross for at han ikke
har saksansvar for dem.

Frølich uten svar

Etter enda et Uber-utspill, i
Bergensavisen, der Frølich
mente piratselskapet Uber
var løsningen på den
enorme pirattaxivirksomheten, utfordret Øystein
Trevland han i et innlegg.
Det svarte ikke Frølich på.
Redaktør Atle Hagtun fulgte
opp med å stille Frølich sju
konkrete spørsmål, for å
kartlegge hva han egentlig
mener.
Frølich svarte, og viste med
det hvor han står. Det kan

Daværende statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) konkluderte på vegne
Regjeringen med at behovsprøvingen skulle bestå i september 2016.
Hvorfor snur den nå, og toner ned ESA som begrunnelse?

oppsummeres slik: Han har
ingen beklagelse over sin
vedvarende støtte til Uber.
Han har ingen betenkeligheter med å flytte verdiskaping i drosjenæringen fra
norske utøvere i næringen
til selskaper i skatteparadis.
Han fortsetter å snakke om
Uber som delingsøkonomi,
selv om domstoler og departementet har avvist det
som irrelevant. Han anerkjenner ikke at drosjemarkedet ikke er selvregulerende.
Han nekter å svare på hvilke
priser han snakker om når
han bruker sterk prisvekst
som hovedargument for deregulering. Han svarer ikke
på hva han mener en drosjesjåfør i Norge bør tjene
på et årsverk.

Det hele blir ganske forgjeves når vi nå opplever at
Høyre sender på banen en
person med så lite kunnskap om, og så lite respekt
for næringen vår, sier Øystein Trevland.
Han etterlyser de moderate
og kunnskapsorienterte
folkene i alle de tre regjeringspartiene. - Dere må nå
komme på banen før det er
for sent!

(Hele debatten ble publisert
på ”Taxi – overalt, alltid på
Facebook, og kan leses ved
å søke opp Norges Taxiforbund på Mynewsdesk.no).

Opplæring

- Vi har gjennom mange år
nå forsøkt å fortelle politikere, særlig på høyresiden,
forskjellen på vanlige butikker og drosjer, og dermed
bakgrunnen for det lovverket som gjelder. Dette
burde politikerne vite selv
om vedtakene ble gjort før
deres tid.
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Åpent for sosial dumping?
Uber og andre ”plattformselskapers” avtalemodell er en oppskrift på
sosial dumping, hevder Norges Taxiforbund og mange andre. Men kan
noen hindre dem i å innføre den i Norge, hvis de ellers driver lovlig?
- Slik jeg vurderer det, er
det god grunn til å anta at
en norsk domstol vil anse
Ubers sjåføravtaler som
arbeidsavtaler, sier postdoktor Marianne Jenum
Hotvedt ved Universitetet i
Oslo, juridisk fakultet. Men
det er en usikkerhet ved det,
som bare kan avgjøres i en
domstol, eventuelt gjennom
lovendring.

Amerikansk arbeidsliv

Mange fagfolk i arbeidsrett
har diskutert Ubers avtalemodell, som er preget av
amerikansk arbeidsliv. Uber
utformer avtalene i detalj,
og har all makt, mens sjåførene som skal kjøre, må
godta alt ansvar, alle driftsutgifter, og den betalingen
de til slutt blir sittende igjen
med.
Hvis terskelen for drosjeløyve legges lavt nok, kan
selskaper som Uber, Lyft og
mange andre ”plattformselskaper” komme seg forbi
lovbarrieren som hittil har
satt stopp for Ubers modell
i Norge og andre land. De
kan benytte lovlige drosjer.
Men hva med arbeidsavtalene og de vilkår som da vil
tilbys dem som skal kjøre
taxi på disse plattformene?

Arbeidsgiveransvar

En av dem som har problematisert Ubers kontrakter,
er postdoktor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Marianne
Jenum Hotvedt. Hun har
tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling
og i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
I en artikkel i Lov og Rett nr

8 i 2016, brukte hun Uber
som eksempel på utfordringene med denne formen
for arbeidsavtaler. Hun sier
dette til TAXI i dag, i tråd
med konklusjonen i artikkelen:
- Jeg mener de sjåføravtalene Uber har basert seg på,
er problematiske. De er formulert som oppdragskontrakter med selvstendige
næringsdrivende, men har
samtidig viktige likhetstrekk
med arbeidsavtaler.
- Det er realitetene som er
det avgjørende ved den
rettslige klassifiseringen
av avtalene. Det kan derfor
hevdes at sjåføravtalene
rettslig sett er arbeidsavtaler, og at sjåførene er arbeidstakere og Uber deres
arbeidsgiver. I artikkelen
fra 2016 forsøker jeg å vise
hvordan realitetene i sjåføravtalen er svært annerledes
enn hva den formelle kontrakten gir inntrykk av, og
påpeke likhetstrekkene med
arbeidsavtaler, sier Jenum
Hotvedt.

EU-domstolen

Etter 2016 har det vært en
utvikling: - For det første er
det kommet rettsavgjørelser
fra andre land som argumenterer langs lignende
linjer og har tilkjent Ubersjåfører arbeidstakerrettigheter.
Arbeidstakerbegrepet i ulike
land varierer litt, så det er
ikke gitt at løsningen vil
bli den samme i Norge. I
avgjørelsene fra England
er sjåførene ansett som
”workers”, som er en slags
mellomkategori med færre
rettigheter enn ”employees”. Sjåføren ville antake-

lig ikke være ”employees”
med fulle rettigheter etter
britisk rett, forteller Jenum
Hotvedt.
- For det andre har EUdomstolen slått fast at
Uber ikke er en ren formidlingstjeneste, men driver
en transporttjeneste. Selv
om heller ikke det avgjør
spørsmålet om arbeidstakerstatus i norsk rett, er det
en viktig avklaring som gjør
det lettere å argumentere
for at sjåførene må regnes
som Ubers arbeidstakere,
mener hun.

Domstol-sak?

- Slik jeg vurderer det, er
det god grunn til å anta at
en norsk domstol vil anse
Ubers sjåføravtaler som
arbeidsavtaler. En viss
usikkerhet er det likevel.
Problemet er at de momentene domstolen skal bruke
i vurderingen, ikke gir så
god veiledning for moderne
”digitale” tilknytningsformer. Jeg har arbeidet med
hvordan momentene kan
tilpasses utviklingen, og har
synspunkter på hvordan
vurderingen bør gjøres for
Uber og andre typer plattformer.
Det kreves altså ingen
lovendring for å slå fast at
sjåførene er arbeidstakere det kan slås fast ved å tolke
og anvende det gjeldende
arbeidstakerbegrepet. Men
siden det kan være delte
meninger om dette, (og
fordi Uber stadig endrer
sjåføravtalen) vil det være
av stor betydning å få det
slått fast i en dom. Det
krever at noen tar en slik
sak til retten, sier Marianne
Jenum Hotvedt.

Ulovlig modell, trafikkaos
og sosial dumping
”Delingsøkonomien”, med Uber i spissen, skulle være den nye økonomien. Politikere, NHO, riksmediene, professorer var nesten alle enige
om det i 2015-16. Hva er fasiten i dag?

D
Postdoktor i jus, Marianne
Jenum Hotvedt, tror at en norsk
domstol vil anse at Ubers kontrakter med sjåførene vil ansees
som arbeidsavtaler.
(Foto: Sturlason)

Mot sosial dumping

LO, YS og andre arbeidstakerorganisasjoner advarer
sterkt mot ”løsarbeidersamfunnet” og sosial dumping. Også den borgerlige
regjeringen sier den vil
bekjempe sosial dumping,
og står fast på den norske
modellen som skal gi en levende inntekt av en normal
heltidsjobb.
Mange av Ubers og tilsvarende selskapers sjåfører
tror nok i utgangspunktet
at de vil kunne tjene en
anstendig lønn på jobben,
men oppdager det motsatte
når alle utgiftene regnes
med. Derfor er det enorm
utskifting av sjåfører i USA,
der disse selskapene har
fått fotfeste.

AH

en reelle delingsøkonomien lever i
små former. Airbnb
reguleres i mange byer der
noen kamuflerte hotelldrift
som deling. Små foretak
som Gomore, Nabobil og
lignende strever. Uber er
i realiteten avskiltet som
delingsøkonomi, og klassifiseres som taxi, i alle fall
i Europa.
Så kalles det for ”plattformøkonomi”, eller ”gigøkonomi”. Disse ”nye og
innovative forretningsmodellene” har vist seg å gi
helt andre resultater enn det
som ble forespeilet. Spesielt gjelder dette Uber. Her er
noen glimt fra internasjonal
dekning i det siste:

California avviser Ubers modell
En avgjørelse i Høyesterett i California medfører at Ubers og Lyfts forretningsmodell blir kjent ulovlig.

Retten har bestemt visse
kriterier for når en tjenesteyter skal kunne ansees som
selvstendig kontraktør, og
dermed ikke ansatt. Som
følge av dette har byadvokat Dennis Herrera i Ubers
hjemby, San Fransisco, bedt
Uber og Lyft opplyse hvordan de klassifiserer sine
sjåfører, og hvilken lønn og
godtgjørelse de får.
- San Fransiscos lover sikrer
at arbeidere får en rimelig
dagslønn for et dagsverk
og sosiale rettigheter. Vi vil
ikke tolerere at noen selskaper rømmer fra sitt ansvar,
og kaster disse utgiftene
over på skattebetalerne
når sjåfører dukker opp på

legevakt eller sykehus. Hvis
selskapet ditt er verdt 62
milliarder dollar, har du råd
til å betale arbeiderne dine
helseforsikring, uttalte byadvokaten.

tivtransport, syklet eller gått
som alternativ. Flere byer
diskuterer nå antallsregulering av ”ridesharing” for
å få bukt med trafikkaos og
sosial dumping.

Også i Australia er Ubers
forretningsmodell dømt
ulovlig, men sakene ankes.
”Fair Work Comission”
har bestemt at sjåførene
skal betraktes som ansatte.
80.000 er registrert som
ubersjåfører i Australia.

Under minstelønn

Uber tar opp til 43 prosent

Offisiell andel for Uber er 25 prosent
av omsetningen, men i realiteten er
det opptil 43 prosent av hver tur.
Både Uber og Lyft tar et
bestillingsgebyr for hver
tur. På korte turer øker det
prosentandelen betydelig,
helt opp til 42,75 prosent
for en minstepristur i San
Fransisco. En studie av 37
turer i samme by, viste en
gjennomsnittsandel til Uber
på 39,01 prosent, skriver
nettstedet Ridester.com.

En fersk rapport om Uber og arbeidsmarkedet, av Lawrence Mishel (15.
mai 2018) viser at Uber-sjåfører i
USA i gjennomsnitt ligger godt under
minstelønn for arbeidstakere.
”Gig-økonomien” (i Norge
lenge kalt delingsøkonomi
enten det var deling eller ei)
utgjør også en svært liten
del av økonomien. Michel
skriver derfor at funnene
underbygger en skepsis til
at den representerer ”framtidens arbeidsliv”.
- Det har vært mye hype
rundt Uber og delingsøkonomien. Temaet fortjener i
høyden en workshop, ikke
en plass i plenum på framtidige konferanser, skriver
Mishel.

Selskapene trekker passasjerer bort fra busser,
metro, sykkel og gange, og
setter dem i biler i stedet.
Dette skriver Steve LeBlanc
i Associated Press. Han har
gått gjennom rapporter fra
en rekke byer.

Etter at Ubers andel og
utgifter til drift er trukket
fra, sitter Uber-sjåføren
igjen med gjennomsnittlig
10,87 dollar i timen. – Dette
er vesentlig mindre enn
gjennomsnittsinntekten for
arbeidere i privat sektor,
som er på 32,06 dollar, og
mindre enn de 14,99 pr time
som er snittet i de dårligst
betalte serviceyrkene. Ansatte får i tillegg dekket en
ekstra helseforsikring.

I en undersøkelse blant 944
Uber/Lyft-brukere I Boston
i 2017, svarer nær seks av
ti at de ville ha brukt kollek-

Uber-sjåførene ligger med
dette blant de ti prosent
dårligst betalte lønnsmottakere. De faller under vedtatt

Tar trafikk fra kollektiv og sykkel

Et løfte fra ”samkjøringsselskapene”
som Uber og Lyft, var færre biler i
bygatene. Studier viser det motsatte.

Januar 2016: NHOs årskonferanse hadde delingsøkonomi som
hovedtema og direktør Kristin
Skogen Lund lagde PR for Uber.
I dag er ”innovasjonen” avslørt.
(Faksimile fra VG)

minstelønn i 13 av 20 større
markeder, herunder 18 storbyer.
Hele ”delingsøkonomien”
utgjør bare 0,1 prosent av
sysselsettingen, og er ikke
en betydelig del av den nasjonale økonomien, til tross
for sterk vekst over noen år.
En rapport fra Australia
viser også at Uber-sjåfører
tjener rundt halvparten
av vedtatt minstelønn for
transportarbeidere. Den
lave inntjeningen gjør at
mange arbeider for mange
timer, og utgjør en fare i trafikken. Ingen kan kontrollere
arbeidstiden.
En avis i Montreal, Canada
sendte en reporter ut som
Uber-sjåfør, og han fant ut
at han satt igjen med 4,60
kanadiske dollar i timen,
godt under minstelønn og
fattigdomsgrense. - Ubers
forretningsmodell undergraver persontransport som
et levelig yrke, konkluderes
det i reportasjen.
AH
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Apper i kø for å ta drosjemarkedet
Kampen om bestillingsmakten for taxi hardner til. Siste skudd på stammen er PRAI, som mener de har ”løst taxigåten” og kan tilby billigere
turer i Oslo og Bergen.

F

oreløpig har de bare
avtale med Scandinavian Taxi i Oslo. PRAI
vant nylig en sak mot Oslo
kommune, som mente bare
sentraler kan formidle taxiturer. PRAI vil knytte til seg
løyvehavere fra alle sentraler, men de fleste av disse
vil nok ikke la egne drosjer
ta oppdrag gjennom konkurrerende kanaler.

Store ord

Alle nye apper markedsfører seg som ”det nye, men
lovlige Uber”, og mediene
formidler kraftfulle uttalelser om at de skal vise vei i
vellinga. Næringen trekker
litt på skulderen.
– Vi tenker ikke annet enn
at det er en app som andre
apper i markedet. Han må
sørge for å ha alt i orden
når det gjelder lover og
regler, og skaffe seg noen
å samarbeide med, sa NTleder Øystein trevland til E
24 om PRAI.
Bransjens egne apper, som
Taxifix og Svippr, har fortsatt et overtak, og de store
sentralene satser på egen
merkevare, kontroll med
kundedatabase og pengestrøm.
Dersom antall løyvehavere
blir ubegrenset kan en rekke
utenlandske apper forsøke
å etablere seg i Norge:
Mytaxi, Taxify, Cabify, Heetch, Uber, Lyft, ogsåvidere.
I Norge er Mivai etablert, og
det arbeides med å utvikle
GrabaCab.
Agderposten omtalte nylig
en lokal bedrift som har
lansert ”Eezee Taxi”, og har
inngått avtale med taksameterleverandøren TDS og den
svenske Cabonlinegruppen,
i følge firmaet bak.

Vant rettssak

”PRAI” lanserte seg selv
med brask og bram i april,
og er i gang i Oslo og Bergen. De lokker med lavere
priser enn drosjeselskapene
direkte. I utgangspunkt beregnes 12 kroner pr km og
4 kroner pr minutt. Prisene
økes ved økt etterspørsel,
slik Ubers ”surge pricing
virker”. Dog innenfor sentralenes maksimalpriser, i
følge daglig leder Usman
Saleem (29). PRAIs andel
av omsetningen skal være
20 prosent.
I følge E 24 har han fått med
seg en rekke kjente investorer, som har skutt inn 12
millioner kroner for halve
eierskapet.
Bymiljøetaten i Oslo kommune gikk ut med et brev
der PRAI ble erklært ulovlig,
siden bare godkjente taxisentraler kan formidle drosjeturer. PRAI gikk til Oslo
tingrett og fikk midlertidig
forføyning som underkjente
etatens forbud.
Retten underkjente dermed
også Samferdselsdepartementets rundskriv fra 2010,
og mener det ikke er noen
klar lovhjemmel for å nekte
løyvehavere å ta imot bestillinger via en app.

Utnytte ledigtid

Prais konsept er å gi ventende drosjer en ny kanal
for bestilling som kan gi
dem flere turer. Dermed
satser de på at drosjene vil
kjøre disse for en lavere pris
enn de ellers har.
Scandinavian Taxi er så
langt den eneste sentralen
som har inngått avtale med
Prai i Oslo. En test av pris
på en tur fra NTs adresse på
øvre Furuset til Oslo S, viste

o av medlemmene i
PR-bransjens forening, KOMM, Gambit
KH og Geelmyuden Kiese,
har hatt og har oppdrag for
Uber Det samme har First
House, som ikke er medlem, men som benytter det
samme regelsettet.

Billigst av sentralen på
denne turen en torsdag formiddag var Christiania Taxi
med 348 kroner, så PRAI er
ikke så mye billigere som de
ga inntrykk av i lanseringen.
Oslo Taxi hadde 383 kroner
for turen, Bytaxi 468 som
nest dyrest.

I følge retningslinjene plikter KOMMs medlemmer å
”Respektere juridiske og
regulatoriske rammer i alle
relasjoner”. Videre skal
byråene ”Utøve et særlig
ansvar for å vurdere om et
oppdrag er etisk eller moralsk forsvarlig”.

Bytaxi kommer også blant
de billigste hvis turen bestilles gjennom appen Myvai.

For få biler?

– Målet er at du skal få en
bil innen ett minutt, sier
Usman Saleem til E24 den
1. april. Det kan bli vanskelig å nå.

Egen merkevare

Direktør Jan Valeur i Bergen
Taxi sier til TAXI at det vil
poppe opp mange nye aktører med digitaliseringen og
eventuelle lovendringer.–
Men det er jo ikke noe nytt.
I 07000 Bergen Taxi hadde
vi vår første app for åtte år
siden.
Han synes imidlertid det er

PR-bransjen i Norge har etiske retningslinjer om å respektere lover,
men det hindrer dem ikke å arbeide for virksomheter som bryter loven.

T

at Scandinavian var dyrest
med 470 kroner, men med
PRAI ble de billigst med
334,77. ”Prai lux” ble tilbudt til den høyeste prisen,
521,93.

Helt siden 2011 har en
rekke ulike apper forsøkt å
komme inn i drosjebransjen. De strandet alle på
mangel av avtaler. PRAI
kan få samme problem.
Scandinavian kan ikke alene
dekke en stor etterspørsel.
Selv om tingretten mener
loven ikke hindrer enkeltløyvehavere å inngå avtaler med apper som PRAI,
kan sentralene si nei til at
deres løyvehavere benytter
konkurrerende bestillingskanaler.

PR-bransje uten etikk?

PRAI ligger litt under billigste taxi
i Oslo, og hvis Scandinavian Taxi
tar turen, går dettte fra å være
dyrest til billigst.

spennende å se om noen av
de nye klarer å tilføre verdi
til markedet, og dermed
etablere seg over tid.
- For 07000 Taxi er strategien å levere god kvalitet til
riktig pris, slik at kundene
blir lojale og faste brukere
av våre taxier. Derfor er det
uaktuelt for oss å tillate at
sjåfører på våre løyver tar
imot bestillinger fra PRAI
eller andre eksterne bestillingsløsninger.
Det ville jo være som å slå
bena under vår egen merkevare, sier Jan Valeur.
TAXi har forsøkt å ringe
daglig leder i PRAI, uten
hell. Prøver man nett-domenet ”Prai.no” kommer man
til Mivai!

Med bakgrunn i disse bestemmelsene har taxiforbundet spurt foreningen
Komm og byrået First
House om hvordan de kan
forenes med å ta oppdrag
for en virksomhet som
systematisk og bevisst brøt
yrkestransportloven, og er
straffet for dette både på
selskapenes og sjåførenes
hånd.

”Bare ytringshjelp”

Før bladet gikk i trykken
hadde vi ikke fått svar
fra KOMM, men fra First
House. Her skriver styreleder Kari Holm Henja etter
samråd med administrerende direktør Per Høiby,
at deres oppdrag har vært
for Uber B.V i Nederland,
og ikke har vært knyttet til
”Ubers drift og markedsaktiviteter”.
”Vårt oppdrag har utelukkende vært å hjelpe Uber
med å komme til orde i den
norske samfunnsdebatten
og å bistå med myndighetskontakt, der målet har
vært at virksomheten skal
bli lovlig i Norge. Dette
er kjent, og det er verken
ulovlig, umoralsk eller etisk

First House er en maktfaktor i påvirkningsbransjen. Selskapet har ingen betenkeligheter med å arbeide for
selskaper som driver ulovlig, tross retningslinjer som skulle tilsi det motsatte. Uber framgår ikke av den åpne
kundelisten. (Faksimile av firmaets nettside, med direktør Per Høiby).

uforsvarlig”, skriver styrelederen i First House.
Hun peker på andre deler av
etisk regelverk, som handler
om ytringsfrihet, demokratiske verdier, og ”om å
hjelpe oppdragsgivere å
komme til orde, hevde sine
interesser, og bidra i samfunnsutviklingen”.
First House avviser derfor at
oppdrag for Uber er brudd
på Komms etiske retningslinjer.
Direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund sier denne
forklaringen ikke holder
mål, men venter på svaret
fra KOMM før han vil uttale
seg nærmere.
Vedlagt spørsmålene fra

NT var to av dommene mot
ubersjåfører, og Kapitals
artikkel fra september i fjor
om ”Ubers svarte reise”. I
brevet påpekte forbundet
også at Ubers konkurranse
på taximarkedet var basert
på prisdumping, ved at
sjåførene unnlot å betale
moms og skatt av inntektene.
Videre at PR-historien som
Uber formidlet besto av en
rekke usannheter, blant om
at virksomheten først var
innenfor loven, deretter i en
gråsone, selv etter at politi,
domstoler og løyvemyndigheter klart hadde slått fast
at de drev ulovlig.
- Hvis ikke First House
hadde noe med denne fortellingen å gjøre, må vel

de andre være involvert
i den, så jeg er spent på
om de frasier seg ansvaret
i samme grad som First
House, sier Roar Refseth.

Claudio Skubla,
direktør i Svenska
Taxiförbundet, er valgt
til nestleder i styret
for taxigruppen i IRU
– International Road
Transport Union. Han
peker på piratkjøringen som organiseres
på Faceboom, som et
problem han håper
kan tas opp på europeisk nivå.
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Nissan Leaf

– på full fart inn i taxinæringen!
Nye Nissan Leaf er kommet på markedet, og har skapt interesse i taxinæringen. Flere er alt tatt i bruk.

D

ette er nok først og
fremst fordi den nye
modellen er utstyrt
med et helt nytt 40 kWh
batteri som gir klart lengre
rekkevidde enn den tidligere
modellen, men den har
også en rekke andre nyheter
å by på.

Hva er nytt?

I tillegg til et nytt utvendig
design, har bilen blitt større
og fått bedre plass innvendig, og har en bagasjeromskapasitet på 435 liter. Dette
gir god plass til to store og
en mellomstor koffert, alternativt to store kofferter og
to kabin-kofferter (se bildet).
Bagasjerommet er bredt
og dypt, og en rullator går
også greit inn i bagasjerommet.
Innvendig plass er god,
men har kanskje et litt kort
setepute for lange sjåfører.
Lave terskler og høy dørinngang gir en lett inn- og
utstigning av bilen.

Teknologi

Innovativ e-pedal er en ny
måte å kjøre bil på, i alle fall
for meg. Kort fortalt bruker
sjåføren kun gasspedalen,
for å akselerere, og bremse
ned.

Jeg ble begeistret,
dette var både
gøy og enkelt – og
samtidig genererer
du strøm ved å
bruke denne funksjonen – kombinert
med valg av bilens
modus. Kan med
sikkerhet si at en
taxisjåfør praktisk
talt kan gjennomføre et helt skift,
uten å måtte røre
bremsepedalen.
Det tar fem minutter å venne seg til
denne funksjonen.
Du kan selvsagt bruke to pedaler, men dette genererer
verken strøm, eller er like
morsomt lenger.
ProPilot følger bilen foran
med justerbar avstand – og
holder deg midt i kjørefeltet.
Dette er en morsom funksjon, men den passer ikke
like godt i alle trafikksituasjoner. Hver enkelt sjåfør
må finne sin bruk av denne
funksjonen.
En ”gammel” taxisjåfør er
for eksempel kanskje ikke
enig i hvor i kjørefeltet man
skal være. MEN, under de
rette forhold er dette igjen
en morsom funksjon – men
du MÅ holde i rattet! (og
bra er nok det)
Intelligent
cruisekontroll,
GPS, filskiftevarsling,
intelligente
led hovedlys,
varmepumpe
og blindsonevarsling følger
med.

Drosjene kjører mindre
Drosjene kjørte i alt 502 millioner kilometer i 2017. Det var en nedgang
på 2,8 prosent fra fjoråret og 5,7 prosent sammenlignet med 2014,
melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

D

rosjestatistikken for
2017 viser at nesten
en tredjedel eller 159
millioner av kilometerne i
drosjenæringen ble kjørt i
Akershus og Oslo. Oslo stod
for 112 millioner og Akershus for 47.
Hordaland plasserte seg
mellom disse to fylkene
med 62 millioner kjørte
kilometer. Færrest kjørte
drosjekilometer har Sogn
og Fjordane, Finnmark og
Aust-Agder med henholdsvis 4, 6 og 8 millioner.

Ivar Hoff i Oslo Taxi bruker nye Nissan Leaf som reservebil med noe
fast kjøring i tillegg. I Stjørdal Taxi er tre slike i bruk, og flere kommer
rundt i landet.

Mot et pristillegg kan du få
ProPilot Park. Denne funksjonen var dessverre ikke
på vår testbil, men bare still
deg opp ved siden av en
parkeringsplass(parallell
eller lukeplass), hold knappen inne – bilen gjør resten
av jobben. Dette må vi bare
ha!
Batteri og rekkevidde
Modellen er utstyrt med et
40 kWh batteri, som kan
lades i kontakten hjemme
på alt i fra 10 A og oppover.
Med 32 A lader du batteriet
til 100 prosent på under
7,5 timer. På 10 A sikring
hjemme brukte jeg 16 timer
fra ca 20 prosent til 100 prosent. Jeg testet hurtigladning på to ulike stasjoner,
og med 50 KW hurtigladning gikk det 40 minutter fra
25 til 90 prosent, omtrent
som lovet fra produsent.
Bilens rekkevidde vil være
avhengig av kjørestil, bilens
modus og valg av for eks
e-pedal, men på en 19 mils
tur med motorvei 100km

– 110km fartsgrense det
meste av veien, gikk bilen
fra 89 prosent ved start til
15 prosent ved ankomst.
250 km ved normal blandet
kjøring etter en ukes testing
har ikke vært noe problem.
Bevisste sjåfører klarer nok
å få 300 – og kanskje enda
flere kilometer ut av bilen.

Nissan Leaf i taxi

De første er i gang, og vi tok
en prat med vårt medlem
Ivar Hoff med løyve A-566
i Oslo Taxi. Hans nye Nissan Leaf runder i skrivende
stund 14 dager – som den
første i Oslo. Nissan bekrefter at flere løyvehavere har
bestilt bilen. Ivar bruker sin
Nissan Leaf til reservedrift
med noe fast kjøring, og er
fornøyd så langt.
Det er ikke tilfeldig at Nissan Leaf er verdens bestselgende elbil pr i dag.
Lars Hjelmeng,
rådgiver i Norges Taxiforbund

To store og en mindre koffert er det plass til. Også en rullator går enkelt inn.

Størst nedgang i Rogaland

Nedgangen i kilometer
kjørt nasjonalt skjulte store
regionale forskjeller. Den
største reduksjonen i kjørte
kilometer siden 2014 var i
Rogaland, Oslo og Vest-Agder. De tre fylkene hadde en
nedgang på henholdsvis 16,
14 og 12 prosent. Buskerud,
Troms og Finnmark hadde
i samme perioden sterkest
økning i kjørte kilometer
med henholdsvis 11, 9 og 8
prosent.
Det var også betydelige
regionale forskjeller for andelene kilometer tilbakelagt
med passasjer i bilen. I 2017
hadde Hedmark og Finnmark størst andel kjøring
med passasjer, begge oppnådde en utnyttelsesgrad
på 70 prosent. I motsatt
ende lå Rogaland med en
andel på 45 prosent. Andelen kjøring med passasjer
var også liten i Akershus,
Vest-Agder og Oslo, med 47
prosent.

Stabil andel tomkjøring
nasjonalt

I landet sett under ett ble
53,0 prosent av alle kilometer kjørt med passasjer i

bilen i fjor. Det
var en oppgang
på 0,4 prosent
fra 2016. I perioden 2014–2017
gikk andelen
kilometer med
passasjer i bilen
ned 0,2 prosent.

16
-48

Figur 2. Prosentvis endring i kilometer kjørt i næring i alt.
2014-2017

Prosent
< -7,1
-7,1 - 0,0
0,0 - 5,9
> 5,9

I noen fylker var
endringene i utnyttelsesgraden
større. Hordaland og NordTrøndelag skilte
seg ut, i Hordaland gikk andelen kjøring med
passasjer ned
8 prosent og i
Nord-Trøndelag
opp 9. Men i sju
fylker endret
utnyttelsesgraden seg mindre
enn 1 prosent
mellom 2014 og
2017.

Hver tiende
krone kontant

I 2017 ble 12
prosent av total
omsetning i hele
landet betalt
kontant. Det var
en nedgang på
14 prosent fra
fjoråret og 29
prosent sammenlignet med
2014. I de fleste fylkene kom
rundt hver tiende krone
kontant.
Hedmark, Sør-Trøndelag
og Oppland hadde lavest
andel kontant betaling, 8
prosent. I Vestfold, Troms
og Buskerud var andelen
kontant betaling størst med
henholdsvis 15, 16 og 19
prosent.

Highcharts.com

Det er ulik utvikling i antall kilometer kjørt i næring i fylkene. Mørkere
farger viser positive tall, lysere negative. (SSB)

Nye hurtigladere
Energiselskapet LYSE har etablert tre nye hurtigladere
for elbil på Sola flyplass. De er plassert slik at drosjene
kan lade mens de venter på tur.
I dag er det 15 el-drosjer i regionen, men det er forventet
å stige betraktelig framover. Men også private skal kunne
benytte laderne. De tre er bare starten på en raskere
vekst i antall hurtigladere i Stavanger-regionen, med spesielt fokus på drosjenæringens behov.
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Pirattaxi som aldri før

Det er ingenting som tyder på at pirattaxivirksomheten avtar. Den 27.
juni får forbundet møte ledelsen i Justisdepartementet.

N

Haxi i Stavanger skryter av å ha
nådd 24.000 medlemmer.

T ba om møte med
justisminister Tor
Mikkel Wara. Han lar
seg i stedet representere av
statssekretær Thor Kleppen
Sættem. Da vil forbundet ta
opp den omfattende piratvirksomheten i landet, spesielt med de mange og til
dels store Facebook-gruppene som er dokumentert.

Fylkesforeningene og de
lokale sentralene må ta
initiativ og legge press på
politiet.
I Oslo-området har det vært
mest fokus på Uber, men
det er også der store grupper som formidler kjøring
på Facebook. Her opereres
det åpent med taxilignende
navn som ”Privat taxi” og
”Cab is here” i Oslo og
Akershus.

Virksomheten fortsetter i
stort omfang, og politiet ser
ikke ut til å være på banen,
med få unntak. Forbundet
ønsker signaler fra toppen,
slik at det blir mer fokus på
saken rundt i hele landet.
NTs landsstyremøte i juni
hadde pirattaxi på dagsorden, der styreleder i
Taxisentralen AS, Thomas
Jacobsen snakket om erfaringene fra Fredrikstad-

”Cabs are here” heter piratsider
i Oslo og Akershus. Turer tilbys
kontinuerlig, med åpne telefonnummer.

området. I Vestfold er det
nylig gjennomført en kartlegging, slik det tidligere
også er gjort i Stavanger og
Trondheim.

REGNSKAPS- OG
FAKTURAPROGRAM

FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER
Det komplette system
• Regnskap
• Etterbehandling
• Årsoppgjør m/selvangivelse

a kr.
Pris fr

3.80MV0A,eks

#50

Jærveien 530 – 4352 KLEPPE
Telefon: 52 98 54 10 / 916 65 916
e-post: Livar@jtt.as – Hjemmeside: www.jrtaxi.no

BLI DIN EGEN SJEF!
Ta løyvekurs på nett og søk eget løyve.
Vi har også tilbud om klasseundervisning.
Les mer og meld deg på nki.no
Tlf.: 67 58 88 00
Advokatfirmaet Hulaas yter juridiske
tjenester og advokatbistand til både
næringsdrivende og private, bl.a.
Skatte- og avgiftsspørsmål
Løyvesaker
• Kjøreseddel
• Arbeidsrett
•
•

Medlem av Den Norske Advokatforening

Advokatfirmaet Hulaas AS
Henrich Gerners gate 11,
1530 Moss
Tlf 69 24 38 50
Henrik Ibsens gate 60 C,
0255 Oslo
Tlf 21 95 80 00
www.hulaas.no
post@hulaas.no

Når du vil videre
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Øysteins hjørne

Fylkesledere
ØSTFOLD

Bent Skogli
Isebakkeveien 44,
1788 Halden
Mobil: 90 90 20 20
E-mail:
ntavdostfold@nortaxi.no

OSLO

Glenn Tuxen
Bånkallstubben 26 B,
0964 Oslo
Mobil: 928 80 112
E-mail:
ntavdoslo@nortaxi.no

AKERSHUS

Tom Tysland
Jarenv. 2A,
1340 Skui
Mobil: 95 17 24 01
E-mail:
ntavdakershus@nortaxi.no

HEDMARK

Morten Harald Østby
Skramstadsætervn. 119,
2450 Rena
Mobil: 959 50 185
E-mail:
ntavdhedmark@nortaxi.no

OPPLAND

Øystein Skoglund
Stenslivegen 62,
2817 Gjøvik
Mobil: 480 72 330
E-mail:
ntavdoppland@nortaxi.no

BUSKERUD

Kjell Ar. Andersen
Roabakken,
3536 Noresund
Mobil: 90 10 18 51
E-mail:
ntavdbuskerud@nortaxi.no

VESTFOLD

Øystein Knutsen Jarlsbo
Hengsrudveien 725,
3176 Undrumsdal
Mobil: 900 93 680
E-mail:
ntavdvestfold@nortaxi.no

TELEMARK

Espen Nilsen
Bråvoldvegen 6C,
3660 Rjukan
Mobil: 48 13 19 19
E-mail:
ntavdtelemark@nortaxi.no

AUST-AGDER

Oddrun Gjeruldsen
Waglesgårdvn. 40
4844 Arendal
Mobil: 90 90 50 01
E-mail:
ntavdaust-agder@nortaxi.no

VEST-AGDER

Kjell Frode Sørensen
Livegen 51 B,
4517 Mandal
Mobil: 41 31 31 38
E-mail:
ntavdvest-agder@nortaxi.no

ROGALAND

SØR-TRØNDELAG

Solveig Nærland
Tusenfrydveien 15,
4316 Sandnes
Mobil: 930 91 797
E-mail:
ntavdrogaland@nortaxi.no

Kristian Nilsen
Nordre Husebytun 5A,
7097 Saupstad
Mobil: 480 63 073
E-mail:
ntavdsor-trondelag@nortaxi.no

BERGEN

NORD-TRØNDELAG

Tom Nesslin
Vindharpeveien 6B,
537 Rådal
Mobil: 926 90 657
E-mail:
ntavdbergen@nortaxi.no

Roger Kjønstad
Nordisveien 218,
7602 Levanger
Mobil: 90 74 19 28
E-mail:
ntavdnord-trondelag@nortaxi.no

HORDALAND

NORDLAND

Tor Anders Hauge
Kolabakkane 19,
5200 Os
Mobil: 97 04 61 56
E-mail:
ntavdhordaland@nortaxi.no

Jon Ragnar Nilsen
Vassvikkaia 22,
8517 Narvik
Mobil: 90 90 92 04
E-mail:
ntavdnordland@nortaxi.no

SOGN OG FJORDANE

TROMS

John Terje Hamre
6740 Selje

Mobil: 908 40 787
E-mail:
ntavdsognogfjordane@nortaxi.no

Åsmund Alexander Karlsen
Gabbrovegen 26 B,
9022 Krokelvdalen
Mobil: 906 27 572
E-mail:
ntavdtroms@nortaxi.no

MØRE OG ROMSDAL

FINNMARK

Per-Morten Bjørlykke
Flusundvegen 11,
6091 Fosnavåg
Mobil: 90 64 39 72
E-mail:
ntavdmoreogromsdal@nortaxi.no

Bjørn-Eirik Mikkola
Arbeidergata 12,
9900 Kirkenes
Mobil: 952 77 262
E-mail:
ntavdfinnmark@nortaxi.no

Sentralstyret
Leder:

Øystein Trevland
Fasanvn. 2,
3243 Kodal
Mobil: 90 90 44 00
E-mail: oystein.trevland@nortaxi.no

Nestleder:

Arve Halvorsen
Professorvn. 18,
5072 Bergen
Mobil: 93 46 23 33
E-mail:
arve.halvorsen@bergentaxi.no

Styremedlemmer:

Kjell Frode Sørensen
Livegen 51 B,
4517 Mandal
Mobil: 41 31 31 38
E-mail:
ntavdvest-agder@nortaxi.no

Jon Ragnar Nilsen
Vassvikkaia 22,
8517 Narvik
Mobil: 90 90 92 04
E-mail:
ntavdnordland@nortaxi.no

Roger Kjønstad
Nordisveien 218,
7602 Levanger
Mobil: 90 74 19 28
E-mail:
roger.kjonstad@tts-nt.no

Glenn Tuxen
Bånkallstubben 26 B,
0964 Oslo
Mobil: 928 80 112
E-mail:
ntavdoslo@nortaxi.no

Bent Skogli
Isebakkeveien 44,
1788 Halden
Mobil: 90 90 20 20
E-mail:
bentskogli@halden.net

1. vara

Ali Rafaqat
Høybråtenvn. 17 A,
1055 Oslo
Mobil: 930 00 935
E-mail:
a935ali@hotmail.com

2. vara

Solveig Nærland
Tusenfrydveien 15,
4316 Sandnes
Mobil: 930 91 797
E-mail:
ntavdrogaland@nortaxi.no

Historieløst departement?
D

ette er kanskje siste
TAXI før Samferdselsdepartementet sender
et nytt lovforslag på høring.
Hele næringen ser med
spenning, og en stor grad av
uro, på hva som kommer.
Advokat Espen Bakken satte
tydelige ord på dette i møtet
med medlemmer av transportkomiteen: ”Min største
bekymring er at politikken
ikke bygger på faktum”.
Det er også forbundets
bekymring, og vi er ikke beroliget etter debattrundene
med Høyres Peter C. Frølich,
som ikke sitter i transportkomiteen, og som åpenbart
mangler basiskunnskap om
drosjepolitikken.
Statssekretær Anders C.
Werp (H) er mer nyansert,
men avslører at heller ikke
han tar inn over seg markedssvikten som gjør at antallsbegrensning må til for å
få velfungerende markeder.
Det er ikke betryggende
når han stanser historikken
bak behovsprøvingen på
60-tallet, med referanse til
embetsverket. Vi må kunne
forvente at administrasjonen
vet bedre. Vi kan ikke ha et
historieløst departement.
I vår presentasjon har forbundet gått nøye inn på
utviklingen i Oslo etter liberaliseringen i byene fra 1998.
Utviklingen taler for
seg selv.

Det er for mange løyver og
for mange sentraler. Det er
årsaken til at markedet oppleves som ute av kontroll,
og at mange av drosjene er
altfor dyre.

taksameterpris langt over de
billigste. Dette er resultatet
av høyrebyrådenes politikk
i byen de siste 20 årene, og
det sittende byrådet gjør heller ikke noe med det.

Dette viser nettopp den markedssvikten som gjør at normal konkurransepolitikk ikke
virker. Det er dette som gjør
at effektivitet og inntjening
går ned. I stedet for å gi seg,
setter de med færrest turer
opp prisene, nøyaktig som
friåkerne i Stockholm.

Det er positivt at statssekretær Werp så tydelig sa
at ”delingsøkonomi” er irrelevant for departementet i
lovarbeidet. Men da er altså
over tre års sidespor i debatten parkert, etter at regjeringspartiene selv har bidratt
sterkt til å holde liv i den.

Med overetablering følger
også dårligere kvalitet. Rekruttering kommer bare fra
dem som ikke har andre muligheter, og ”har liten verdsettelse av egen tid”, som
TØI-forsker Jørgen Aarhaug
har sagt det.

Da er det på tide at partiene
også parkerer de talspersoner som har vært PR-agenter
for delingsøkonomi og Uber
i disse årene, og får prosesser og debatt tilbake til
drosjenes samfunnsoppdrag
og rammevilkår som er til å
leve med for næringen.

Det mest hårreisende i
debatten er at dette brukes som argumenter for
ytterligere liberalisering.
Det går ikke an med en slik
historieløshet og kunnskapsløshet fra politikere som vil
bestemme næringens rammevilkår.
På Gardermoen har vi nå en
situasjon som i Sverige, der
turister og andre som ikke
kjenner markedet eller får
med seg prisopplysningen,
blir lurt til å betale over dobbel pris med selskaper som
ikke tilbyr fastpris
og har

Høyre-politikere og andre i
distriktene forstår hva som
står på spill. Takk til Bø-ordfører Sture Pedersen som tar
tak. Flere vil følge nå det blir
tydelig hva som står på spill.
Men behovsprøvingen er
ikke bare en distriktssak, den
er også helt avgjørende for
markedsbalanse og levelige
rammer i byene. Politikerne
må sette seg inn i det
som skjedde
i de

Styreleder Øystein Trevland

store byene da de ble avregulert, for ikke å gjøre de
samme feilene igjen.
Med nedtonet ESA-begrunnelse og parkert delingsøkonomi, handler det om
politiske valg i Norge.
Vi forventer at politikk bygger på faktum!
God sommer til alle, og vi
ønsker departementet lykke
til med et kunnskapsbasert
forslag som kan samle bred
støtte.
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Forbundsnytt

Fantastisk jubileumsfeiring i Bodø
I slutten av april var det
duket for en heidundrende
jubileumsfeiring i Bodø.
Da feiret taxieiere fra hele
Nordland Fylke at NT avdeling Nordland var 35 år
og at Nordland Taxi kunne
skilte med 25-årsjubileum.

Taxieiere rundt om i hele
Norge står overfor nye utfordringer hver eneste dag,
men av og til er det godt å
bare slippe seg løs og feire
og det gjorde taxieiere, ledsagere og inviterte gjester
til gangs i Bodø denne vidunderlige helgen i slutten
av april.

Nordnorske taxieiere lar
ikke sjansen til en skikkelig
feiring gå fra seg, så i år ble
det rekordstort oppmøte
med hele 67 løyvehavere
på plass. Med ledsagere og
inviterte gjester og utstillere
var det over 150 personer
på jubileumsfesten lørdag
kveld.
Det hele startet på torsdag
med årsmøte i NT avdeling
Nordland, med innlagte
foredrag og faglig innhold.
Møtet ble ledet med stø
hånd av leder i taxiforbundet, Øystein Trevland. På
kvelden var det duket for
aktiviteter og middag på
Norsk Luftfartsmuseum.
Et supert opplegg som var
både lærerikt, interessant
og svært hyggelig.
Lørdag fortsatte møtet i
NT avdeling Nordland før

Både jubilanter i Norges
Taxiforbund og ansatte i
Nordland Taxi fikk sin velfortjente heder.

Tekst og foto:
Jørn Indresand
Strålende innsats: Merete Fagermo, Katrine Moan Larsen, Lill Iren Johansen og Tom Leivseth fra Nordland
Taxi fikk påskjønnelse for solid jobb og maksimal serviceinnstilling.

Liv og god helse er det viktigste vi har!
Det ble delt ut hederstegn til en rekke løyvehavere i Nordland under jubileumsfesten i Bodø. De var (i tilfeldig
rekkefølge): Arne Akeren, 15 år (W413), Fredrik Martinussen, 15 år (W406), Tom Fjærvoll, 15 år (W412), Øyvind
Forsland, 15 år (W3), Tommy Johansen, 15 år (W135), Asløv Larsen, 15 år (W54), Lars Lundquist, 15 år (W41),
Ronny Mehus, 15 år (W225), Stig-Rune Pedersen, 15 år (W384), John Bless, 30 år (W349), Per Arne Jensen, 30
år (W99), Trond Johansen, 30 år (W33), Cato Myrseth, 30 år (W39). På sidene står NT-leder Øystein Trevland
(t.v) og fylkesleder Jon Ragnar Nilsen)

det var klart for årsmøtet i
Nordland Taxi, som altså
kan skilte med 25-års jubileum i år. Nordland Taxi,
ledet av Tony Gudvangen,
er et særdeles veldrevet sel-

skap med bunnsolid egenkapital og solide overskudd
gjennom mange, mange
år, samt et svært velfungerende styre. Dermed var
det en kurant sak å frese

gjennom møteagendaen på
lørdag ettermiddag.
På kvelden var det duket
for en skikkelig festaften
for de over 150 gjestene
som ville være med å feire.
Med et utsøkt måltid og en
solid toastmaster i selveste
Knut Thomassen (tidligere
leder i taxiforbundet), ble
det en aften taxifolket i
Nordland sent vil glemme.
For å skape ekstra feststemning kom Frank Arne Olsen
med to gode venner fra
Honningsvågrevyen for å
underholde, og det gjorde
de til gangs. Latteren runget
gjennom hele kvelden.

Vi begynner nå å nærme oss fornyelsesdato for Norges
Taxiforbunds avtale om helseforsikring med Vertikal
Helse for Norges Taxiforbunds medlemmer.
Fra 16.september 2018 blir det en overgang fra Codan til
If som forsikringsgiver.
Avtalen fortsetter som før, men nå med en rekke viktige
forbedringer, som:
•
•
•
•
•
•
•

En festaften uten å gi heder
og ære er ingen festaften.
Leder i NT avdeling Nordland,
Jon Ragnar Nilsen, benyttet anledningen til å hedre Rita Fjeldavli
som nå gir seg som løyvehaver.
Hun har været en markant skikkelse i taxibransjen i en årrekke.

•

Garantitiden til operasjon/behandling forbedres
fra 28 virkedager til 20 virkedager (legespesialist
innen10 virkedager)
Kry –legetime på mobilen
Døgnåpen Helsetelefon
Vilkårenes punkt 3.4.1 er endret ved at forsikringstilfellet / dekningen har ny definisjon
Forsikringssummen økes fra NOK 2.000.000,- til NOK
5.000.000,- pr. skadetilfelle
Helseforsikringen omfatter behandling ved psykiske
plager med inntil 10 behandlingstimer hos psykolog
etter henvisning fra lege
Helseforsikringen omfatter 12 timer psykologisk
førstehjelp som følge av psykiske reaksjoner som
skyldes plutselig uforutsett hendelse som vold, ran,
trafikkulykke eller dødsfall når forsikrede selv blir
rammet av eller er til stede ved slike hendelser uten
selv å være fysisk skadet.
Dekningen gjelder også for alle medlemmer av den
forsikredes faste husstand.
For bedriftsavtalene (løyvehavere og taxisentraler)
inkluderes også dekning for rus- og spillavhengighet
med inntil kr 125 000,-

Prisene for det neste året
(for NTs medlemmer) er:
•

Løyvehaver			

kr. 2 349,-

•

Taxisentraler/selskaper

kr. 2 415,-

•

Ansatte og familie		

kr. 2 611,-

•

Barn				kr. 1 627,-

(ordinær pris kr. 4 788,-)

Ønsker du mer informasjon om avtalen?
Send oss en e-post på post@nortaxi.no !
Har du virkelig råd til å la være?
Lars Hjelmeng, rådgiver i Norges Taxiforbund

26 < TAXI 4-2018

TAXI 4-2018 > 27

Mange vil ha løyver i DK Ny lov i Finland
Andre loddtrekning av nye løyver skjer nå i Danmark, etter
den nye taxiloven.

I Finland trer en ny taxilov i kraft fra 1. juli. Maksimalpris
beholdes, men ellers er det fullt frislipp.

I andre kvartal deles det ut 150 nye taxitillatelser. Det ble
søkt om hele 44.372, fra 3.049 ulike virksomheter. I første
kvartal var søketallet 10.000, fra 1.900 bedrifter. Vinnerne
trekkes gjennom loddtrekning innen åtte uker.

Antallsregulering, kjøreplikt, tilslutningsplikt og geografiske
hensyn forsvinner. Det er heller ingen spesielle krav til kjøretøyene eller kapitalkrav.

Tredje runde kan søkes om mellom1. juli og 12. august, og
loddtrekning forventes den 31. august.

Ny kategori i Sverige?
I Sverige har myndighetene foreslått en ny kategori i
lovverket for persontransport.
Hensikten er å legge til rette for ”nye tjenester” uten å
miste mulighetene for skattekontroll, men Uber sier de
ikke vil benytte seg av denne kategorien. I den må aktørene knytte seg til en godkjent bestillingssentral som tar
imot og fordeler oppdrag. Sentralen skal ha en spesiell
kontrollutrustning som lagrer informasjon til skatteverket. Kundene skal ha tilbud om fastpris. Forslaget skal på
høring, og foreslås innført fra 1. januar 2021.

Skjerpet bøtenivå
Den nye taxiloven i Danmark har høyere bøter for overtredelser enn den gamle.
Det er tre nivåer etter alvorlighetsgrad – med 5.000, 15.000
og 35.000 kroner.
Hvis løyvedokumentet ikke er i bilen, blir det 5.000. Manglende kamera gir 15.000, mens straffen for piratkjøring
(uten løyve eller tilknytning til sentral) er økt fra 4.000 til
35.000 kroner. Dansk Taxi Råd er glad for at pirattaxi straffes
hardere. – Det er et signal fra politikerne om at de tar problemet alvorlig, sier direktør Trine Wollenberg.

Dømt for logokopi
En drosjeeier i Gøteborg (friåker) er dømt til å betale
500.000 kronor i erstatning for å ha kopiert Taxi Gøteborgs logo.
Farger og logoer som ligger nær de store sentralenes,
har lenge vært et problem i Sverige. Taxi Stockholm har
hatt mange rettssaker mot kopister. Også i Gøteborg
er det mange som etterligner Gøteborgs Taxis gule og
svarte farger, og hvis klager ikke tas til følge, ender det i
retten, som i det aktuelle tilfellet. Saken begynte i 2015.
Kunder føler seg lurt etter å ha betalt høyere priser for
turen enn de GT har.

Falck Bil Taxi

Veihjelp til taxi uansett årsak

Lederen av det finske taxiforbundet, Kai Andersson, sier til
danske ”TAXI” at drosjene rundt de store byene vil kjøre
inn til sentrum, og at det i utkantene bare vil være en fritidsjobb å kjøre drosje. Noen steder vil de forsvinne helt. Han
forutsetter en ren invasjon av ulike app-tjenester, som Uber
og Taxify med flere.
Andersson mener disse vil bli oppmuntret av at det er liten
skattekontroll i det nye systemet. Det arbeider det finske
forbundet for å endre på, med direkte innberetningsplikt.
I Sverige er det motsatte gjennomført etter mange år med
antatte skatteunndragelser fra ”friåkere”. Disse må nå innberette sine data til en såkalt ”redovisningssentral”.

Reaksjon mot
dårlige vilkår
Den svenske taxikjempen Cabonline utfordres politisk
etter påstander om dårlige lønns- og arbeidsvilkår for
sjåførene.
Cabonline (tidligere Fågelviksgruppen) har dominert
markedet for offentlige kontrakter de siste årene, men nå
har politikerne fått nok, skriver ”Dagens Arena” den 2.
Mai. Cabonline har 6.000 av ialt 16.500 taxier i Sverige,
med varemerker som Taxi Kurir, Taxi 020 og Sverigetaxi.
Omsetningen er på rundt fem millioner svenske kroner,
og kontraktene for offentlig kjøring (”färdtjänst”) utgjør
omlag 20 prosent. Avtaler er med kommuner og fylker
over hele landet.
Av mange er de kritisert for dårlige lønnsforhold, dårlig
service og prispressede anbud. I Stockholm har sjåfører i
mediene fortalt om ”slavelignende” lønnsvilkår og lange
vakter. Det har flere steder vært klager på forsinkelser
eller at biler ikke dukker opp.
Som i deler av pasientransporten i Oslo og Bergen,
klager sjåførene på at prisavtalene som er inngått, er
uforsvarlig lave. Cabonline har kjøpt opp flere lokale selskaper.
Lund kommune er blant de misfornøyde, og ved ny avtaleperiode valgte den å gå bort fra pris som viktigste
parameter, men har valgt ”merverdimodell”, der man
vurderer selskapenes evne til å leve opp til ulike kvalitetskrav. I tillegg stilles krav til tarfiffavtalelignende arbeidsvilkår. Bare ett selskap tilfredsstilte disse kravene,
og ble valgt til en pris som ble nesten dobbel så høy som
den forrige. – Det tyder på at den forrige var for lav, uttalte en representant for kommunen.

Kun kr

130,-

pr. mnd.
Årspris medlem: 1 560,Veiledende pris 2018
Falck Taxi kr 3 461,-

Når uhellet er ute, er det godt å vite
at Falck har mer enn 100 års erfaring
– vi har kompetanse! Vi har operert
i Danmark siden 1906 og i Norge
siden 1949. Gjennom årene har vi
opparbeidet en solid kompetanse
innenfor berging og det å drive et
nettverk. Vi setter derfor en stor ære
i å være kompetente og å levere god
kvalitet og serviceopplevelse.
Når du melder deg inn i Falck Bil Taxi
gjennom Norges Taxiforbund, blir
du automatisk medlem. Trenger du
assistanse ringer du tlf. 02222 og
oppgir ditt løyvenummer. Vi hjelper
deg uansett årsak og tid på døgnet!

Norges Taxiforbund
anbefaler Falck.

Som Falck Bil Taxi medlem
er du sikret:
1. Ingen egenandel ved assistanse fra Falck.
2. Ubegrenset antall assistanser pr. år.

Du får veihjelp både hjemme hos deg og ute på veien.

3. Hjelp uansett hvem som kjører.
Medlemskapet følger bilen.

4. Fri transport til nærmeste verksted eller til det verksted
du selv ønsker. Vi kan også frakte bilen hjem for deg.

Slik melder du deg inn:
E-post: post@nortaxi.no
Telefon: 23 21 04 00
Adresse: Postboks 6114 Etterstad, 0602 Oslo
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Vi gratulerer
Akershus		
Nordland		
Sør-Trøndelag

C1035R
C23
C3112R
C1024R
C56
C87
C2199R
C120
C130

Ullah, Inayat
Gundersen, Carl Chr.
Strandenæs, Arne
Hageberg, Finn
Khezri, Soleiman
Jaber, Imad Nema
Mohammad, Yasin
Wiik, John Edin
Larsen, Jan Ole
Kile, Stig Harald

Bergen		

R633
R543

Mehl, Målfrid
Fornes, Geir
Molvik, Arne
Karlsen, Trygve
Ommedal, Kollbjørn R.
Sagstad, Tore
Eriksen, Pia
Svane, Egil

01.07.
20.07.
20.07.
03.08.
08.08.
22.08.
23.08.
24.08.
29.08.
29.08.

50
60
85
70
60
50
60
65
50
60

W54
W61
W406
W175

65
50
75
70
80
60
70
70

V330
V421

Oppland

Kristiansen, Kjell
Lægran, Pål

30.07.
14.08.

Fossholt, Ola Jonny

T419

Tornes, Svein-Bjørn

23.08.

65

Sogn og Fjordane

S385
S435
Nytt grunnbeløp
fra 1. mai 2018 er kr 96 883.
Maks sykepengegrunnlag
(6 ganger G) blir fra samme
dato kr 581 298. Maks sykepenger pr dag (6G delt på
260 sykedager) er kr 2 236.
TAXIidag
heter det svenske bladet
som tilsvarer det du leser
nå. Det har lenge vært
uavhengig av Svenska Taxiförbundet, men det har
vært et samarbeid fram
til januar i år, blant annet
med faste spalter. Dette er
nå opphørt, og forbundet
satser på elektroniske og
sosiale meier som infor-

20.07.

Oslo			

A464
Bota, Jamil A.
R13
A1031
Lyseng, Werner
A1269
Holmen, Morten Henning
R674
A3502
Ahmed, Shakeel
R614
A107
Bønke, Torbjørn
R534
A738
Sharma, Sohan Lal
A102
Cerveny, Bente
A10
Opakersund, Frank
Finnmark		
Mohammed, Taj
Y169
Paulsen, Jon Erik
30.07. 65 A934
A366
Wiik, Hans Petter
Buskerud		Hamborg, Wenche
Sandhu, Gurjeet Singh
F873
Torp, Widar
24.08. 65 A536
Storrød, Knut
F354
Heggestad, Arne Harald
27.08. 70 A1137
Spenningsby, Britt
A1122
Søgnen, Øyvind
Hedmark		
Ulriksen, Ragnar
D94
Torgunrud, Erik
24.07. 50 A1143
Gulliksen, Leif
D253
Kongsrud-Lie, Jacob
26.07. 50
Jarmot, Arild
A219
Zaman, Qamar
Hordaland		
R127
Sævareid, Olav M
15.07. 50
Aadland, Hans Kristian
29.08. 70 Rogaland
L728
Hommersand, Halvard

Møre og Romsdal		

02.07.
12.07.
30.07.
10.08.

50
60
50
65

U266
U83
U251
U133
U2

Nodland, Torkell
Frengen, Heidi
Vatn, Tor
Yusuf, Abdirahman
Kvernø, Gunnar Egil

06.07.
15.07.
03.08.
13.08.
23.08.

60
60
60
50
60

H83

Halvorsen, Morten

01.08.

50

Nygård, Magne
Klingan, Alf Kåre
Laukslett, Kyrre Mikal
Orseth, Erling
Johansen, Frank H.
Karlsen, Vera
Pedersen, Vidar
Dalheim, Tor Arne
Brobakk, Edgar
Johansen, Morten

11.07.
15.07.
15.07.
19.07.
26.07.
28.07.
01.08.
03.08.
19.08.
21.08.

65
50
70
50
65
65
50
60
70
50

03.07.

60

Nord-Trøndelag		
V311
Fossbakk, Inger Hegre
28.07. 60 Telemark

E211
04.07.
16.07.
19.07.
26.07.
04.08.
19.08.
29.08.
30.08.

Larsen, Asløv
Sandmo, Jonny
Martinussen, Fredrik
Taraldsen, Asbjørn

Blaalid, Bjørn
Fløtre, Kjetil

masjonskanaler, i tillegg til
artikler og framstøt i andre
medier.
Carl Fredrik Holst (42)
startet 1. april i jobben
som markeds- og kommunikasjonssjef hos 07000
Agder Taxi. Han har en
allsidig bakgrunn fra salg,
ledelse og markedsføring.
Hos 07000 Agder Taxi vil
han jobbe med kundekontakt, internkommunikasjon
og markedsføring.
Kamera mot passasjerer
Ironisk kom den feministiske vinnerlåten fra
Israel,et land hvor mann-

01.07.
02.07.
05.07.
06.07.
06.07.
07.07.
11.07.
15.07.
21.07.
26.07.
29.07.
31.07.
31.07.
13.08.
14.08.
15.08.
23.08.
23.08.
28.08.

65
70
60

65
65
50
50
65
60
65
65
65
60
75
50
70
75
65
60
80
70
50

10.08.

65

24.07.
26.08.

65
50

Troms

X283
X248
X43
X290
X50
X72
X63
X289
X167
X31

Vest-Agder
K254

Vestfold
Z415

Østfold

B91
B226
B148
B278
B213

Foss, Ingebjørg Fardal
Moe, Kåre Bent

21.07.

70

Mahmood, Hemen Hussein
Teiseth, Trond
Riseberg, Morten
Xhemail, Mustafa
Ressler, Bjørn Wolfgang

01.07.
02.07.
18.07.
18.07.
31.07.

50
50
50
50
65

Drosjeregnskap AS
- Autorisert regnskapsførerselskap 




Regnskap
Lønn
Årsoppgjør
Rådgivning

En regnskapsfører til å stole på! Kun faste lave priser, fra 899,- pr. måned.
Drosjeregnskap AS, Strandvegen 172, 2316 Hamar - www.drosjeregnskap.com
Telefon: 48 44 55 95 – post@drosjeregnskap.com

lige taxisjåfører har sett
seg nødt til å installere
kamera i taxiene for å
beskytte seg - ikke mot
bøllete menn - men mot
kvinner som truer med å

anmelde sjåførene for voldtekt hvis de blir tvunget
til å betale taxiregningen.
(Daniel Sundkvist, innlegg i
Resett.no 27/5)

Juristen har ordet

GDPR

– Hva betyr dette for deg?
Mange har hørt om GDPR.
Mange mottar flere mail
i postkassen med henvisninger til GDPR med
spørsmål om du godtar at
det enkelte selskap oppbevarer informasjon om deg.
Mange krever dette for at
du skal fortsette å benytte
deres tjenester. Spørsmålet
mange stiller seg er: Hva er
egentlig GDPR og hva har
dette å si for meg?
Vi får ny lov om oppbevaring av personopplysninger. EUs forordning for
personvern - The General
Data Protection Regulation
(GDPR) - blir norsk lov i
2018. Det er et nytt sett
med personvernregler som
innføres i hele EU. Regelverket er strengere enn den
nåværende personopplysningsloven, men likevel ikke
revolusjonerende i forhold
til dagens lovverk.
Hovedmålet med loven er å
gi enkeltpersoner sterkere
rettigheter og bedre kontroll
over sitt eget personvern.
Dette skal vi få til gjennom
strengere grenser for hvilke
data som kan samles inn og
lagres. Det nye regelverket
er varslet å tre i kraft i juli
2018.
Loven gjelder for alle virksomheter som behandler
persondata. Loven kan derfor også gjelde deg og din
virksomhet.

Så hva er egentlig personopplysninger og hva
innebærer det å behandle
personopplysninger?

En personopplysning er en
hvilken som helst opplysning som er knyttet til en
identifiserbar privatperson.
Det omfatter alt fra fødselsnummer og navn til adresse
angitt for en person. Behandling omfatter all bruk
og lagring av opplysninger
om personer uavhengig om
det lagres på papir, i regneark eller et annet register.
Innhenting av opplysninger
som så lagres, oppdateres
og brukes som grunnlag
for fakturering er et enkelt
eksempel. Man behandler altså opplysninger om
personer selv om man ikke
aktivt bruker opplysningene
til noe. Det er behandling
enten den skjer elektronisk,
automatisk eller manuelt.
Sensitive opplysninger er
en persons rasemessige
eller etniske bakgrunn, politisk tilhørighet, religiøs eller
filosofisk oppfatning eller
medlemskap i fagforening.
Også opplysninger om
helse og seksuell legning er
sensitive opplysninger. For
lagring/oppbevaring av sensitive personopplysninger
er særlige regler med særskilte krav. Fødselsnummer
er ikke en sensitiv personopplysning

Hva må din bedrift gjøre?

Først og fremst er det viktig
at du kartlegger hvilke personopplysninger som din
bedrift oppbevarer. Både
de som brukes aktivt, som
for eksempel i forbindelse
med utbetaling av lønn.
Men også de opplysninger
som man ikke bruker aktivt.
For eksempel tidligere turer
som kunder har bestilt.
Så snart alle opplysningene
er kartlagt, må du foreta
en risikovurdering. I dette
innebærer det at du må vurdere hva risikoen er for at
andre/uvedkommende skal
kunne få tak i disse opplysningene. Dersom risikoen er
høy, må du gjøre tiltak for å
minske denne risikoen.
Du må også påse at du har
samtykke før du innhenter
personopplysninger. Dette
bør du ha skriftlig slik at
du kan vise til dette ved en
eventuell kontroll.
Tenk på personvern i de
handlinger du foretar deg
og sørg for at alle i din
bedrift tar personvern på
alvor. I dette ligger det å ha
gode rutiner for behandling
av personopplysninger og å
opplyse ansatte om disse.

Juridisk rådgiver
Kristine Ødegård

Dersom det påvises lovbrudd på disse reglene
kan Datatilsynet ilegge
overtredelsesgebyr. For å
være sikker på at du og din
bedrift er godt oppdatert på
de nye reglene, anbefales
det å gå inn på Datatilsynets nettsider (datatilsynet.
no). Der ligger det maler
og sjekklister som gjør arbeidet med kartleggingen
av personopplysninger enklere. Det ligger også mye
informasjon, tips og råd for
hvordan å etterleve den nye
personvernforordningen.
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- Kommuner kan ikke
betale for drosjene

Medlemsfordeler

D

Pedersen sier han frykter
at regjeringen vil rasere
drosjetilbudet i kommunen
hans hvis behovsprøvingen
tas bort.
- Om alle kan kjøre drosje når det passer den og
skumme fløten når det er
mange turer, er det ingen
mulighet til å få noen til å
satse her. Distriktsdrosjene
kommer til å bli borte, sier
ordfører Pedersen.

- Drosjene er en viktig
del av infrastrukturen
i distriktskommunene.
Døgnberedskapen er viktig
for trygghetsfølelsen til
innbyggerne. I dag har vi
drosjer i beredskap 24 timer
i døgnet, sju dager i uka
hele året. Det er en ordning
som fungerer og den koster
ingenting for staten, sier
Sture Pedersen.

ASS

I sum kan turen til Oslo derfor koste mer enn dobbelt så
mye som nødvendig for kunder som ikke kjenner markedet
eller sjekker pristilbudene på forhånd.
Disse sentralers biler kjører ofte tomme til Gardermoen for
å berge dagen med noen innbringende turer. Dette er resultat av en politisk vedtatt konkurranse, som også innebar
nedbygging av markedslederen, Oslo Taxi.
I neste omgang klager politikere fra de samme partiene
som vedtok dette, på at taxi er blitt for dyrt, og vil ha enda
mer av samme politikken.

RIIS BILGLASS
Reparasjon av steinsprutskader og bilglass!

FALCK
Løyvebasert veihjelp med starthjelp, driftsstans, utforkjøring,
kollisjon, utelåsing, nøkkel mistet, tom for drivstoff, feilfylling
av drivstoff og punktering.

Bestill ditt ruteskift på www.bilglass.no eller ring Riis
på telefon 09009

ESSO-AVTALEN
Eksklusiv landsdekkende rabattavtale!
•
Svært god rabatt på diesel (på pumpepris)
•
Svært god rabatt på bensin (på pumpepris)
•
Svært god rabatt på diesel (maxi-taxi) (etter avtale)
•
Veldig bra rabatt på vask (i tillegg hver 6.vask gratis
lokalt)
•
Rekvisitarabatt
Sentralavtale m/provisjon kan inngås, ved 100% medlemskap
i NT! Rabatten trekkes fra på månedlig faktura

TELERING
Mer enn 100 forhandlere på mobil og IT over hele
landet. Gir NT-medlemmer gode betingelser, rabatt
på servicetjenester og gratis lånetelefon ved
reparasjon
SPAREBANK 1
Obligatorisk tjenestepensjon

Faksimile Klassekampen

på natta for å kjøre én tur til
150 kroner.
Vi kjenner absolutt alle. Vi
vet hvem vi må gå inn og

hente, hvem vi må hjelpe
med skoene og jakka, og ta
veska for, sier Geir Viggo
Pedersen til Klassekampen.

Dyrt fra Gardermoen Felles reise-app
Lignende meldinger kom andre dager. Bytaxi, Taxi 2 og
Scandinavian Taxi tilbyr ikke fastpriser, og kjører på taksameter, der deres priser på forhånd er vesentlig høyere enn
de større sentralenes.

BERTEL O. STEEN
•
Rabattavtale på kjøp av Mercedes B- og E-klasse,
Vito/V-klasse og Sprinter Buss.
•
Rabatt på kjøp av Peugeot personbiler og Expert
•
Rabatt på kjøp av Citroen og DS personbiler
•
Rabatt på kjøp av KIA personbiler.

VERTIKAL HELSEFORSIKRING
Helseforsikring for eiere, ansatte sjåfører og familie
med garantert behandling / operasjon innen 28
dager – uten krav til helseerklæring – og svært
redusert pris.

A D V O KA T F I R M A ET

Nylig ble følgende melding lagt ut av en drosjeeier i et internt forum På Facebook: ”51 drosjer i taxidepot, men kun
5 tilbyr fastpris til kundene”.

VARDIA
Eksklusiv samarbeidsavtale med et bredt tilbud av
private og næringslivsbaserte skade- og personforsikringer til medlemmer i Norges Taxiforbund.

BILGL

Drosjeeier Geir Viggo Pedersen sier i samme oppslag:
- Hvis kjøreplikten fjernes,
parkerer vi drosjen klokka
tre når vi er ferdig med å
kjøre skoleungene, så vil
befolkninga være uten tilbud til neste morgen. Det er
ingen som vil stå opp midt

VOLVO CAR NORWAY AS
Ramme- og rabattavtale med Volvo Car Norway og Bilia om
billeveranser og verkstedtjenester for medlemmer i
Norges Taxiforbund.

BEDRIFTS-løsninger).

- Dersom noen tror at man kan redde distriktsdrosjene over kommunebudsjettet, er man helt på villspor.
ette sa Høyres ordfører i Bø i Vesterålen,
Sture Pedersen, til
Klassekampen den 9. juni.
Saken fulgte opp ordførerens tidligere utspill i bladet
Vesterålen, som omtalt på
side 10.

TELENOR
Norges Taxiforbund har inngått rammeavtale med
Telenor. Som medlem vil du få svært gunstige priser
på mobiltelefoni, mobilt bredbånd, mobilt bedriftsnett, M2M datapakker og kommunikasjon. (Gjelder

I Nord-Jylland i Danmark har Nordjyllands Trafikselskab
nylig lansert enfelles reiseapp, som kombinerer buss,
tog, taxi og samkjøring.
Appen ”MinRejseplan” er et pilotprosjekt for å gi de reisende alt på ett brett, kanskje ikke ulikt den norske EnTur.
Danskene har imidlertid fått taxi med, gjennom appen
Moove, og også samkjøringstjenesten GoMore.
Appen eies av alle offentlige trafikkvirksomheter i Danmark, og prøveprosjektet skal etter testen utvides til hele
landet. Etterhvert skal den også omfatte fjernbusser,
innenriksfly, delebiler, delesykler og førerløse busser.

DUE LUND
MNA

Taxiskolen

TAXISKOLEN
Omfattende kurstilbud gjennom eget kompetansesenter:
Tilbyr pålagte og tilrettelagte kurs for hele taxinæringen til
selvkost for medlemmene.

SCANDIC
Rabattavtale på dagens pris for medlemmer i
Norges Taxiforbund

COLOR LINE
Rammeavtale for gruppereiser, kurs- og konferansereiser i regi
av Norges Taxiforbund og dennes fylkesavdelinger.

STORENG, BECK & DUE LUND ANS
Yter bistand til forbundet og medlemmene innen
aktuelle rettsområder som: yrkestransportlov og
forskrifter, yrkesskader, bilsaker (eks. kjøp - og garantivilkår), kontraktsjuss og selskapsrett
SBDL bistår forbundet, forbundets ulike avdelinger
og medlemmene i Norges Taxiforbund til rabatterte
priser!

DEKKTEAM
Dekk, dekkhotell, felger, oljeprodukter, batterier, kjettinger
og hengere til sterkt rabatterte priser. Taxi Lojal-kunder hos
Vardia har 6 måneders garanti/dekning av reparasjon/utskiftning av dekk.

AKTIMED
Bedriftshelsetjeneste
Lovpålagt verne- og helsetjeneste.
I tillegg inneholder avtalen følgende:
• Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og
arbeidsrelaterte helseproblemer.
• Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeids- og
livsstilsrelaterte plager.
• Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler
og krise.

TRANSPORTKOMPETANSE AS
Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset
til yrkessjåfører.

STENA LINE
Rabatter på cruise med Stena Line

TAXITOTAL
Ditt hjelpemiddel for en enkel lønnsinnberetning
i A - ordningen.

NKI NETTSTUDIER
Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy
standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet
vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om
drosjedrift.
KONSULENTAS
Vår samarbeidspartner på VOX-kurs.

Juridisk og faglig bistand for forbundets medlemmer:
•
jurister og rådgivere til disposisjon
for forbundets medlemmer!
Bistand ytes innenfor fagfelter som:
• Arbeidsrett og arbeidsforhold
• Bilsaker (kjøp, garantier og reklamasjoner)
• Løyveforhold
• Forsikringssaker
• Selskapsforhold
• Krav- og erstatningssaker
• Kontraktsforhold
Gratis juridisk bistand er som hovedregel
begrenset til konsultasjoner, rådgivning og
korrespondanse i denne sammenheng.
Bistand til forliksråd-saker.
Fond for sluttvederlag og etterlønn ved
dødsfall for ansatte
Dekker medlemmenes utlegg på 2 måneders lønn i.h.t. Taxioverenskomsten
- §8 Heltidsansatt som faller bort etter
minst 3 års ansettelse
- §9 Heltidsansatt som blir oppsagt eller
må slutte uten egen skyld. etter fylte 50 år,
etter 10 års ansettelse i bedriften.
Fond for etterlatte
Ved aktive medlemmers dødsfall, utbetales
det kr 30.000,- i støtte til de etterlatte
Fond for ran- og voldsofre
Det ytes en umiddelbar engangsstøtte på
kr 12.000,- til medlemmer som har
vært utsatt for ran og/eller overfall, når
forholdet er anmeldt til politiet og det
foreligger sykemelding
Høybakken-fondet
Økonomisk støtte til medlemmer som blir
tiltalt som følge av trafikkulykker.
Fondet yter økonomisk støtte til dekning av
utgifter til advokat, sakkyndige og
utgifter forbundet med rettsbehandling.
Fond for bedriftsansvar
Dekker skadeserstatningsansvar for
medlemmer med skadetilfeller, som faller
utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes
av forsikringer som medlemmet har.
Fond for markedsføring og informasjon
Yter støtte til informasjons- og markedsføringstiltak rettet mot myndigheter,
oppdragsgivere, media og medlemmer .
Organisasjonsutvikling, produktutvikling og
fylkeslederkonferanser.

Returadresse:
Norges Taxiforbund
Jerikoveien 26
1067 Oslo

VOLVO V90 CROSS COUNTRY.
HA EN GOD DAG PÅ JOBBEN.
Sikkerhet og komfort i verdensklasse. Og en driftsøkonomi
som gjør deg glad. Spesielt for deg som medlem av
Norges Taxiforbund. Du får nemlig 5 servicer inkludert
når du kjøper ny V90 Cross Country.
Velkommen til mange goder dager på jobben.
BESTILL DIN VOLVO V90 CROSS COUNTRY
INNEN 31 AUGUST 2018 OG FÅ FEM SERVICER INKLUDERT*

VELKOMMEN TILL DIN FORHANDLER

*Gjelder for medlemmer av Norges Taxiforbund og for servicer som utføres hos din lokale forhandler. Veil. pris V90 Cross Country D4 AWD modellår 2018 fra kr 636 900 inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert
Oslo. Forbruk fra 5,3-5,6 l/100 km. CO2-utslipp fra 139-147 g/km. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha annet enn annonsert utstyr.

