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KOMMENTARER TIL SAMFERDSELSDEPAREMENTETS PROP. 70 L (2018 – 2019) 
(FORSLAG OM ENDRINGER I YRKESTRANSPORTLOVEN) 

1 INNLEDNING 

Vi, herunder Norges Taxiforbund avdeling Oslo, Oslo Taxi, Christiania Taxi AS og ByTaxi AS, viser til 
Samferdselsdepartementet (heretter «SD») sin proposisjon til Stortinget med forslag om endringer i 
yrkestransportlova, Prop. 70 L (2018-2019), heretter omtalt som «Proposisjonen». Ettersom vi sendte inn et 
felles høringssvar datert 21. desember 2018, ønsker vi også å kommentere SDs Proposisjon i fellesskap. 

Vi mener det er en rekke svakheter ved Proposisjonen, både med hensyn til sannhetsverdien av fremstilt 
informasjon, presentasjonen av høringsinstansenes innspill, SDs vurderinger av høringsinstansenes innspill 
og SDs vurdering av sine egne forslag til lovendringer. Dessuten mener vi, i likhet med Regelrådet, at 
forslagene som presenteres for Stortinget har blitt mangelfullt utredet (se punkt 2 under). Vi mener derfor at 
Stortinget bør sende forslaget tilbake til SD for ny behandling, og at det bør avventes med en eventuell 
utarbeidelse av nytt forslag og proposisjon til det er avklart om forslaget om alternativ til taksameter skal 
fremmes. I så fall bør disse forslagene behandles samlet og sendes ut på ny høring (se punkt 3 under). 

I det følgende vil vi først gjennomgå våre overordnede kommentarer til innholdet i Proposisjonen i punktene 
2 - 5. Deretter vil vi punktvis kommentere SDs presentasjon og vurdering av enkelte av de konkrete 
forslagene i punktene 6 – 14, før vi i punkt 15 knytter noen avsluttende kommentarer til forslag i 
høringsnotatet som ikke er kommentert av SD i Proposisjonen.  

For oversiktens skyld, har vi valgt å kun kommentere et utvalg av det vi vurderer som svakheter i 
Proposisjonen. Vi understreker at dette ikke betyr at vi er enig i SDs fremstilling og vurderinger av de delene 
av Proposisjonen som vi ikke har kommentert i det følgende.  

2 OVERORDNET OM MANGELFULL UTREDNING AV FORSLAGENE 

I sitt høringssvar kritiserte Regelrådet SDs mangelfulle utredning av forslagene om endring av 
drosjereguleringen. Regelrådet oppsummerte sin vurdering som følger: 

«Regelrådet mener at forslagene om å oppheve behovsprøving, driveplikt og krav om 
hovederverv, er så omfattende at de kan føre til en drastisk og vidstrakt omlegging av 
drosjemarkedet. Virkningene av en slik deregulering er etter Regelrådets vurdering 
mangelfullt utredet sett i forhold til hvor omfattende forslaget er. Regelrådet mener at 
virkningene for næringslivet, både den eksisterende drosjenæring, nye aktører til 
drosjebransjen og annet næringsliv som bruker drosjetjenester, er for lite drøftet. Dette 
er en svakhet ved utredningen. Regelrådet mener internasjonale erfaringer med 
deregulering av drosjemarkedet burde vært belyst i høringsnotatet. Videre kunne 
departementet ha drøftet om en mer gradvis og erfaringsbasert omlegging av 
drosjereguleringen hadde vært hensiktsmessig. Departementet har heller ikke sett på 
alternative tiltak som kan iverksettes for å sikre at drosjereguleringen ikke er i strid med 
EØS-avtalens regler om fri etableringsrett.» 

Vi stiller oss bak denne vurderingen, og viser til at vi etterlyste utredning av konsekvensene i vårt høringssvar 
på side 9: 
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«Videre kan vi ikke se at SD i høringsnotatet har omtalt konsekvensene av deregulering 
i andre europeiske land, eller har vist til offentlig tilgjengelige forskningsrapporter og 
utredninger som tilsier at deregulering ikke bør finne sted. Dette mener vi er uheldig, 
med hensyn til de omfattende endringsforslagene som fremstilles i høringsnotatet og 
konsekvensene som dereguleringen vil få for drosjenæringen og drosjekundene. Det 
bekymrer oss også at SD heller ikke har drøftet virkningene som dereguleringen vil få 
for henholdsvis eksisterende drosjenæring, nye aktører i drosjenæringen, annet 
næringsliv som benytter drosjetjenester og for samfunnet for øvrig. På grunn av disse 
manglende utredningene, kan vi ikke se at SD har fulgt retningslinjene som følger av 
Utredningsinstruksen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 19. februar 
2016 for statlige tiltak, eller den tilhørende veilederen for utredning av konsekvenser for 
næringslivet. På denne bakgrunnen frykter vi at SD har fremsatt et forslag om 
regelendringer basert på et mangelfullt vurderingsgrunnlag.» 
 

SD har til dels svart på kritikken om manglende utredning på side 35 i Proposisjonen. SD viser blant annet 
til en rapport fra Oslo Economics datert 23. januar 2019 med tittelen «Erfaringer med deregulering av 
drosjemarkedet i ulike land og overføringsverdi til Norge». Selv om det i utgangspunktet er bra at SD har bedt 
om å få en slik rapport utarbeidet, mener vi det er uheldig at denne først ble publisert 23. januar 2019. Dette 
er informasjon som burde vært en del av SDs vurderingsgrunnlag da de utarbeidet forslagene i høringsnotatet 
av 1. oktober 2018. Dessuten er det uheldig at ikke høringsinstansene har fått anledning til å gjennomgå 
rapporten som en del av høringsrunden. Vi vil også vise til at en rapport på omtrent 20 sider, og som 
utelukkende baserer seg på litteraturstudie, ikke kan anses som en tilstrekkelig konsekvensutredning av 
samtlige forslag som presenteres i Proposisjonen. Vi er kjent med at SD har hatt kontakt med Taxiforbundet 
sentralt i løpet av prosessen. Taxiforbundet sentralt representerer imidlertid bare løyvehavere, og vi kjenner 
ikke til at SD har vært i dialog med representanter fra drosjesentralene eller med ansatte sjåfører. Vi er heller 
ikke kjent med at SD selv, eller ved hjelp av andre, har foretatt selvstendige erfaringsbaserte undersøkelser 
av drosjemarkedet, for eksempel gjennom å følge en drosjesjåførs arbeidshverdag i praksis.  

For øvrig oppfatter vi SDs svar på kritikken om manglende utredning på side 35 i Proposisjonen som lite 
overbevisende. Vi stiller også spørsmål ved hvorfor SD ikke har utredet hvilke konsekvenser 
endringsforslagene vil ha i de ulike delmarkedene som kjennetegner det norske drosjemarkedet. Vi viser i 
denne sammenhengen til rapporten som vi bestilte fra TØI, «Drosjeregulering i norske byer – Utfordringer og 
alternativer», der dette er gjennomgått nærmere. Som det fremgår av rapporten til TØI, vil forslagene nettopp 
få ulike konsekvenser for de ulike delmarkedene. 

Vi mener det er en gjennomgående svakhet i Proposisjonen at utredningen av forslagene fremstår som 
mangelfull. Dette blir blant annet tydelig når SD tilbakeviser det høringsinstansene mener kan bli negative 
konsekvenser av forslagene, uten at SDs syn bygger på dokumentasjon eller nærmere vurderinger. En rekke 
eksempler på manglende utredning vil fremgå av våre kommentarer til SDs presentasjon og vurdering av 
forslagene i punktene 6 – 14 under. 

3 LOVFORSLAGENE I PROPOSISJONEN MÅ BEHANDLES SAMMEN MED ET EVENTUELT FORSLAG TIL 
NYE REGLER OM ALTERNATIVER TIL DAGENS TAKSAMETER 

I Proposisjonen viser SD en rekke ganger til at det har blitt opprettet en arbeidsgruppe, ledet av Justervesenet 
(heretter «Arbeidsgruppa»), som har vurdert muligheten for å fastsette teknologinøytrale funksjonskrav til 
digitale løsninger som kan brukes som alternativ til taksametre. Denne Arbeidsgruppa leverte en rapport med 
forslag til endringer i bl.a. yrkestransportloven den 1. mars 2019, og denne behandles nå av berørte 
departementer. Arbeidsgruppas rapport viser gjennomgående til SDs forslag til regelendringer. Flere av SDs 
forslag i Proposisjonen forutsetter dessuten at Arbeidsgruppas forslag vedtas og omvendt. Det er med andre 
ord en nær sammenheng mellom de to regelsettene som foreslås endret, og vi mener derfor at de to 
endringsforslagene åpenbart bør behandles samtidig og under ett.  

Behovet for at de to forslagene behandles under ett, underbygges dessuten av at begge forslagene legger 
opp til omfattende endringer i yrkestransportlova. Vi kan derfor ikke se at det er hensiktsmessig å vurdere 
vedtakelse av disse endringene i en tosporet prosess.  
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I tillegg viser vi til at Arbeidsgruppa uttrykker tvil om hvorvidt den foreslåtte alternative løsningen til 
taksameter vil stå seg med hensyn til EUs måleinstrumentdirektiv (MID). Dette er også bakgrunnen for at 
Arbeidsgruppa foreslår å beholde dagens taksameter som alternativ, slik at en har dette regelverket «i 
bakhånd». På side 96 i utredningsrapporten skriver de: 

«(…) Arbeidsgruppen legger videre til grunn at kontrollutrustning kan etableres til en lavere 
kostnad for næringsaktørene. Etter arbeidsgruppens syn vil en naturlig konsekvens av dette 
være at mange etablerte næringsaktører på selvstendig grunnlag velger å utfase bruk av 
dagens taksameter på sikt. På grunn av fremveksten av nye alternative løsninger til 
taksameter, er det også en pågående diskusjon i det legalmetrologiske miljøet i Europa om 
hvordan MID skal forstås med hensyn til definisjonen av måling. En eventuell revisjon av 
definisjonene i MID kan innebære at alternativer til taksametre i fremtiden kan anses som et 
taksameter i henhold til MID. Arbeidsgruppen har således ikke foreslått en eventuell 
overgangsordning for å tvinge gjennom en utfasing av dagens taksametre.» 
 

Vi oppfordrer på det sterkeste om at det foretas en endelig avklaring av om MID vil gjelde det foreslåtte 
alternativet til taksameter, før regelendringer på dette området eventuelt behandles. Arbeidsgruppa skriver 
selv at de forventer en utfasing av dagens taksameter dersom den alternative løsningen vedtas. Dette 
underbygger behovet for en forhåndsavklaring før det iverksettes en kostnadskrevende prosess med 
henholdsvis behandling av endringsforslaget til Arbeidsgruppa og en eventuell utvikling av de alternative 
«kontrollutrustningene» dersom forslaget vedtas. Vi mener derfor at forslagene om endring av reglene for 
taksameter og forslagene i Proposisjonen må behandles under ett, og dessuten må utsettes til det er avklart 
om MID vil gjelde for mobile applikasjoner. 

4 OVERORDNET OM SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS GJENGIVELSE AV HØRINGSINSTANSENES 
INNSPILL 

En annen overordnet svakhet ved Proposisjonen, er at utvalget og gjengivelsen av høringsuttalelsene 
fremstår som tilfeldig. Dessuten er en rekke høringsuttalelser utelatt, selv om disse kunne underbygget 
argumentasjon i den ene eller den andre retningen. Vi bemerker blant annet at våre innspill og 
argumentasjon, som er presentert i det omfattende og gjennomarbeidede høringssvaret vårt datert 21. 
desember 2018, enten ikke er nevnt overhodet eller kun er nevnt med én setning som ikke viser den reelle 
argumentasjonen vår. På den måten blir det vi mener er viktige poenger i diskusjonen utelatt i Proposisjonen. 
Som høringsinstans opplever vi at SD har valgt å unnlate å videreformidle våre innspill til Stortinget, uten at 
vi kan se noen god grunn for dette. Samtlige av våre argumenter er fundert på offisielle forskningsrapporter, 
utredningsdokumenter og vår langvarige erfaring i drosjebransjen, og vi mener derfor at våre innspill burde 
ha blitt tillagt vesentlig større vekt.   

Vi viser også til Lovavdelingens veiledning om lov- og forskriftsarbeid datert 1. mars 2000 (Lovteknikkboka). 
Selv om veiledningen er skrevet for lovarbeid etter de tidligere reglene om vedtakelse av norske lover, må 
prinsippene for utarbeidelse av proposisjoner gjelde like fullt for proposisjoner som utarbeides i dag. På side 
35 skriver Lovavdelingen som følger (vår utheving):  

«6 Høringsinstansenes syn  

Høringsinstansenes syn skal komme til uttrykk i proposisjonen (med mindre man i 
medhold av utredningsinstruksen har unnlatt å høringsbehandle et lovendringsforslag). 
Høringsinstansenes syn bør vanligvis omtales i tilknytning til behandlingen av de enkelte 
forslagene i de generelle eller spesielle merknadene (om fordelingen mellom generelle 
og spesielle merknader, se under punkt 7 nedenfor). Det må påses at fremstillingen gir 
en rimelig balanse i dekningen av høringen, og at de viktigste synspunktene under 
høringen også blir drøftet i proposisjonen. Det kan være greit å begynne med en kort 
oppregning av hvilke instanser som mener hva, deretter kort referere de viktigste 
argumentene og så ta inn noen relativt korte sitater fra høringsuttalelsene for å belyse 
argumentasjonen nærmere. Lange sitater kan gjøre tilegnelsen tung for leseren hvis 
ikke hovedpoenget er referert først. Når man viser til eller refererer fra bestemte 
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og spesielle merknader, se under punkt 7 nedenfor). Det må påses at fremstillingen gir 
en rimelig balanse i dekningen av høringen, og at de viktigste synspunktene under 
høringen også blir drøftet i proposisjonen. Det kan være greit å begynne med en kort 
oppregning av hvilke instanser som mener hva, deretter kort referere de viktigste 
argumentene og så ta inn noen relativt korte sitater fra høringsuttalelsene for å belyse 
argumentasjonen nærmere. Lange sitater kan gjøre tilegnelsen tung for leseren hvis 
ikke hovedpoenget er referert først. Når man viser til eller refererer fra bestemte 
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høringsuttalelser, er det vanlig å fremheve høringsinstansenes navn ved at disse settes 
i kursiv.» 

Vi kan ikke se at SD har fulgt disse retningslinjene ved utarbeidelsen av Proposisjonen. SDs mangelfulle 
utvalg og gjengivelse av høringssvar, gjør at Proposisjonen ikke gir et korrekt bilde av høringsinstansenes 
meninger og argumentasjon. Dette medfører videre at Proposisjonen ikke belyser alle sider av saken, og at 
den derfor gir Stortinget et dårlig grunnlag for behandling av lovforslagene. På grunn av dette, har vi for 
enkelte av forslagene som kommenteres i punkt 6 – 14 under, vist til oppsummeringen av systematiseringen 
hentet fra vår systematiseringsoversikt (for de forslagene der dette er utarbeidet). Vi viser i denne 
sammenhengen til metodekapittelet på side 8 i systematiseringsoversikten for nærmere forklaring av 
kategoriseringen av høringssvarene. 

5 DEN EØS-RETTSLIGE TILNÆRMINGEN ER FEIL 

Videre har SD i Proposisjonen fastholdt den feilaktige fremstillingen om at Norge er EØS-rettslig forpliktet til 
å oppheve behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten. Som vi har redegjort for i punkt 12 på side 45 - 53 
i vårt høringssvar, mener vi at SD ikke har forklart eller dokumentert på en tilstrekkelig måte overfor ESA 
hvordan og hvorfor drosjereguleringen i Norge er systematisert som den er i dag. ESAs konklusjon om at 
behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten er i strid med EØS-retten skyldes derfor manglende 
informasjon og feilaktige forutsetninger. Videre gjennomgikk vi i høringssvaret nøye hvorfor både 
behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten oppfyller vilkårene for «lovlige restriksjoner». Til tross for den 
omfattende gjennomgangen i vårt høringssvar, har SD verken gjengitt eller vist til vår oppfatning eller 
argumentasjon i Proposisjonen. Vi stiller spørsmål ved dette, ettersom vi ikke kan se at SD, verken i 
høringsnotatet eller i Proposisjonen, har foretatt en grundig og selvstendig vurdering av vilkårene for såkalte 
«lovlige restriksjoner» etter EØS-retten. En konstatering av at sentraltilknytningsplikten og behovsprøvingen 
etter SDs oppfatning er inngripende tiltak som går lenger enn det som er nødvendig, mener vi er lite 
overbevisende i denne sammenhengen. 

I tillegg viser vi til at SD allerede i høringsnotatet ga klart uttrykk for at behovsprøvingen og 
sentraltilknytningsplikten måtte oppheves på grunn av Norges EØS-rettslige forpliktelser. Etter en 
gjennomgang av høringssvarene, er det åpenlyst at en rekke høringsinstanser har lagt til grunn at dette er 
korrekt informasjon. Dette innebærer at flere høringssvar er avgitt med grunnlag i feilaktige forutsetninger. 

6 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.2 – OPPHEVING AV BEHOVSPRØVINGEN OG 
DRIVEPLIKTEN MV. 

6.1 OPPSUMMERING AV HØRINGSSVAR FRA VÅR SYSTEMATISERING 

 

 

6.2 KOMMENTARER 

• Som omtalt i punkt 5 over, gir SD feilaktig uttrykk for at antallsbegrensningen og driveplikten er en 
ulovlig restriksjon etter EØS-reglene og at Norge derfor er forpliktet til å oppheve ordningen. En rekke 

ANTALL IMOT 18 av 44  uttalelser

ANTALL DELS IMOT 7 av 44  uttalelser

ANTALL NØYTRALE 5 av 44  uttalelser

ANTALL DELS FOR 3 av 44  uttalelser

ANTALL FOR 11 av 44  uttalelser

TO
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av høringsuttalelsene har åpenlyst lagt dette til grunn som korrekt. Vi viser for øvrig til punkt 12 på 
side 45 – 53 i vårt høringssvar. 
 

• Vi stiller spørsmål ved at SD verken har vist til eller gjengitt vårt høringssvar med hensyn til forslaget 
om oppheving av antallsbegrensningen og den tilhørende driveplikten. I punkt 5 i høringssvaret vårt 
på side 14 – 29 beskrev vi utdypende en rekke uheldige konsekvenser som vil følge av oppheving 
av behovsprøvingen og driveplikten, herunder dårligere eller ikke-eksisterende tilbud til visse tider 
og i visse områder, overetablering, prisøkning, sosial dumping av drosjesjåfører, dårligere kvalitet og 
mindre seriøsitet, samt trafikale og miljømessige utfordringer. 
 

• SD legger feilaktig til grunn at drosjemarkedet er selvregulerende, til tross for at SD innledningsvis i 
Proposisjonen beskriver eksistensen av markedssvikter på side 10 flg. På side 31 skriver SD blant 
annet at: «Velfungerende konkurranse kan også føre til lavere priser gjennom selvregulering av 
markedet.» Dette er ikke riktig. Som omtalt i punkt 5.4.1 på side 20 i vårt høringssvar, medfører 
markedssviktene at drosjemarkedet nettopp ikke er selvregulerende. Vi frykter på denne 
bakgrunnen at SD ikke har forstått hvilke utfordringer markedssvikt i drosjemarkedet i realiteten 
medfører. 
 

• SD legger feilaktig til grunn at opphevelse av behovsprøvingen og driveplikten kun vil få 
konsekvenser for drosjetilbudet i distriktene, og ikke i fylkeskommunene med de største byene. SD 
skriver for eksempel på side 30 at: «I distriktsområder med lavt kundegrunnlag er det mer usikkerhet 
om markedet vil levere et tilfredsstillende drosjetilbud. Ettersom også driveplikten for løyvehaver 
faller bort vil ikke lenger løyvehaveren ha en plikt til å holde drosjen i drift 24 timer i døgnet, hver 
dag hele året, slik tilfellet i utgangspunktet er i dag.» Som omtalt i vårt høringssvar i punkt 5.2 på 
side 17, vil også byene og tettsteder til byene oppleve et dårligere eller ikke-eksisterende 
drosjetilbud til visse tider og visse steder i gateturmarkedet. Dette fremgår blant annet av Oslo 
Economics rapport «Behov for antallsregulering av drosjeløyver – en samfunnsøkonomisk analyse». 
SDs forslag hensyntar ikke disse konsekvensene, og har ikke omtalt disse i Proposisjonen. 
 

• SD kommenterer kun utfordringen med markedssvikt i form av «asymmetrisk informasjon» på side 
31 i Proposisjonen. SD viser i denne sammenhengen til forhold som den mener bøter på manglende 
prisinformasjon, men som allerede eksisterer i dag:  
 
«Drosjemarkedet er som tidligere nevnt utsatt for markedssvikter, herunder informasjonsasymmetri 
med kompliserte prismodeller og lite tilgjengelige prisopplysninger. I denne sammenheng påpeker 
departementet viktigheten av at myndighetene blir bedre til å opplyse om rettigheter og håndheve 
regler om prisopplysninger. Kundene har rett til å uoppfordret få et forhåndsavtalt pristilbud når 
bestemmelsesstedet er tilstrekkelig avgrenset. Det er også fritt drosjevalg, som innebærer at 
kundene kan velge en annen drosjeoperatør enn den første drosjen i køen. 
Prissammenlikningstjenester som taxikalkulator.no gjør det også enklere for kundene å 
sammenlikne tjenester på forhånd. Med økt grad av digitalisering er det også mulig å gjennomføre 
bestillinger basert på forhåndsavtalte priser der kundene enklere har mulighet til å sammenlikne 
priser fra ulike operatører. Mulige utfordringer med lite pristransparens vil derfor primært kunne 
oppstå for kunder i praiemarkedet og for ikke-digitale brukere. (…)»  
 
SDs uttalelse er lite overbevisende, ettersom de faktorene som SD peker på og som angivelig skal 
bøte på problemet med asymmetrisk informasjon (dvs. rett til forhåndsavtalt pristilbud, fritt 
drosjevalg og taxikalkulator.no) eksisterer allerede i dag. Dersom SD mener at informasjonsflyten 
blir bedre dersom drosjekunder gjøres bevisste på sine rettigheter og muligheter for 
prissammenligning, har SD åpenbart ikke forstått hvordan gateturmarkedet fungerer i praksis.  
 

• På side 35 – 36 i Proposisjonen er det enda et eksempel på mangelfull utredning av konsekvensene 
for den eksisterende drosjenæringen. SD uttaler som følger (vår utheving): «Aktører som ikke 
tilpasser tjenestene i tråd med det kundene etterspør, enten det gjelder kvalitet, pris, standard på 
materiell, servicenivå, tilgjengelighet eller på annen måte ikke hevder seg i konkurransen, vil ikke 
være konkurransedyktige. Disse aktørene må dermed søke økt lønnsomhet gjennom for eksempel 
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spesialisering av tjenester, kostnadseffektivisering eller skifte næring.» SD legger med dette feilaktig 
til grunn at aktører i drosjemarkedet har mulighet til å ta alternativt arbeid. Vi viser i denne 
sammenhengen til rapporten som TØI har utarbeidet på oppdrag fra oss, «Drosjeregulering i norske 
byer – Utfordringer og alternativer», der TØI blant annet konkluderer med følgende: «Mange av de 
som velger å være drosjesjåfør har veldig lav eller ingen alternativ inntekt. Kompetansen er ofte lav 
og muligheten til alternativt arbeid begrenset.»  

 
• På side 38 i Proposisjonen viser SD til Oslo kommunes kommentar om at oppheving av 

løyvedistriktene sammen med oppheving av antallsbegrensningen kan føre til store utfordringer med 
trafikkavviklingen. Denne kritikken avviser SD som følger:  
 
«Oslo kommune påpeker at oppheving av løyvedistrikt i kombinasjon med fri etablering kan føre til 
store utfordringer med trafikkavviklingen. Departementet viser til at å beholde inndelingen av landet 
i løyvedistrikter ikke vil løse en eventuell økt trafikkbelastning. Ved oppheving av behovsprøvingen 
og opprettholdelse av løyvedistriktene vil løyvehavere kunne søke om løyve i sitt hjemfylke. 
Løyvehaver vil da få tildelt et nasjonalt løyve som kan benyttes til å tilby drosjetjenester i de fylkene 
vedkommende ønsker å kjøre i. Det finnes andre og mindre inngripende tiltak enn behovsprøving 
for å forhindre økt trafikkbelastning i byene. Departementet viser til at det arbeides kontinuerlig med 
å minske trafikkbelastningen i byene ved hjelp av regjeringens bymiljøavtaler og 
byutviklingsavtaler.»  
 
Vi mener det er bekymringsverdig at SD nøyer seg med å vise til regjeringens bymiljøavtaler og 
byutviklingsavtaler som svar på utfordringer med overbelastning og trafikkavvikling, og at SD dermed 
undergraver problemstillingen. Vi mener også at dette er nok et eksempel på mangelfull 
konsekvensutredning på SDs side. Vi viser for øvrig til punkt 5.7 på side 28 i høringssvaret vårt, der 
vi omtalte problemet og viste til at trafikale og miljømessige utfordringer er til stede i Oslo allerede i 
dag. Sistnevnte fremgår også av TØIs rapport «Drosjeregulering i norske byer – Utfordringer og 
alternativer» på side 32 og 33:  
 
«Fra de ansatte sjåførenes side ble det også tegnet et bilde hvor det allerede er en overkapasitet i 
markedet: De intervjuede sjåførene fortalte om arbeidsdager på tolv timer fem til seks dager i uka. 
En typisk beskrivelse av arbeidsdagen var at de startet rundt klokka 6 om morgenen. Da stilte de 
seg i kø ved en av de sentrale drosjeholdeplassene i Oslo sentrum, eller de kjørte tomme til 
Gardermoen og håpet på tur tilbake til Oslo. Alle disse stedene måtte de regne med å vente rundt 
et par timer før de fikk dagens første tur. Deretter var det typisk én til en og en halv time å vente 
mellom de neste turene. Etter deres mening hadde situasjonen på drosjemarkedet vært preget av 
en nedgang i antall turer til tross for en økende befolkning. En av hovedforklaringene på dette var 
etter deres mening, utbyggingen av offentlig transport, både når det gjelder frekvens på dagtid og 
tilbudet med nattruter. (…) Et annet forhold som ble tolket som et tegn på en overetablering i 
drosjemarkedet i Oslo, er den utstrakte tendensen blant en del sjåfører til å etablere «uformelle» 
holdeplasser i tilknytning til godt besøkte utesteder og trafikknutepunkt. Disse «holdeplassene» tar 
kunder fra sjåfører som opererer fra de offentlige og lovlige holdeplassene samtidig som de svekker 
konkurransen ved å redusere kundenes muligheter til å undersøke andre sentralers priser på den 
aktuelle turen. (…)» 
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7 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.3 – TILTAK FOR Å SIKRE TILSTREKKELIG 
DROSJETILBUD I HELE LANDET 

7.1 OPPSUMMERING AV HØRINGSSVAR FRA VÅR SYSTEMATISERING 

 

 

7.2 KOMMENTARER 

• Som omtalt i punkt 5 over, har en rekke høringsinstanser i høringssvarene lagt til grunn at SDs 
påstand om at antallsbegrensningen er i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser er korrekt. En 
rekke høringsuttalelser som støtter enerettsordningen, bygger med andre ord sin uttalelse på den 
feilaktige forutsetningen om at antallsbegrensningen må oppheves. 
 

• Heller ikke her har SD vist til eller gjengitt vår høringsuttalelse. Vi viser til punkt 5.3 på side 18 – 20 
i vårt høringssvar.  

8 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.4 – KRAV OM DROSJELØYVE OG OBJEKTIVE KRAV 
TIL LØYVE 

8.1 OPPSUMMERING AV HØRINGSSVAR FRA VÅR SYSTEMATISERING  

 

NB! Denne systematiseringen viser høringssvar med hensyn til forslag om å oppheve krav til 
fagkompetanse for sjåfør, og ikke forslaget om å videreføre krav til drosjeløyve. 

 

8.2 KOMMENTARER 

• SD har heller ikke her omtalt vårt høringssvar. Vi viser til punkt 8 på side 37 - 41 i høringsbrevet 
vårt, der vi blant annet foreslo tre kompetansenivåer, samt obligatorisk eksamen med praktisk 
prøve og obligatorisk opplæringsprogram. Dessuten foreslo vi konkrete temaer som vi av erfaring 
vet det er behov for i et obligatorisk opplæringsprogram.  
 

ANTALL IMOT 3 av 37  uttalelser

ANTALL DELS IMOT 7 av 37  uttalelser

ANTALL NØYTRALE 7 av 37  uttalelser

ANTALL DELS FOR 7 av 37  uttalelser

ANTALL FOR 13 av 37  uttalelser

TO
TA

LT

ANTALL IMOT 21 av 33  uttalelser

ANTALL DELS IMOT 5 av 33  uttalelser

ANTALL NØYTRALE 0 av 33  uttalelser

ANTALL DELS FOR 2 av 33  uttalelser

ANTALL FOR 5 av 33  uttalelser

TO
TA

LT
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ANTALL DELS FOR 7 av 37  uttalelser
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TO
TA

LT
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9 
 

• SD erkjenner på side 54 i Proposisjonen at flertallet av høringsinstansene uttalte at de var imot SDs 
forslag om å oppheve krav til fagkompetanse for løyvehaver: «Når det gjelder forslaget om å fjerne 
kravet om fagkompetanse for å få utstedt drosjeløyve, har departementet merket seg at det er en 
overvekt av høringsinstansene som ønsker å beholde dette kravet. Begrunnelsen for å beholde krav 
om fagkompetanse er at løyvehavere bør ha kunnskap om næringsdrift, offentligrettslige krav, 
arbeidsgiverrollen mv.» Til tross for denne overvekten av negative høringsuttalelser, har SD valgt å 
opprettholde forslaget. På side 54 skriver SD at:   

«Etter departementets vurdering er generell kunnskap som er nødvendig for å drive 
næringsvirksomhet av en viss skala en grunnleggende forutsetning for å tre inn i en hvilken som 
helst næring. Alle som starter en virksomhet må sette seg inn i gjeldende norsk rett knyttet til det å 
drive en økonomisk virksomhet, herunder skatte- og avgiftsregler, regler knyttet til utøvelsen av 
arbeidsgiverrollen og øvrige offentligrettslige krav. Departementet viser til at det i de fleste andre 
næringer ikke foreligger et særkrav til fagkompetanse for å starte opp virksomhet. Departementet 
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side. Norsk Øko-forum uttalte blant annet følgende i sitt høringssvar: «Dersom løyvehavere ikke får 
noen innføring i økonomi og hvilke krav som gjelder til regnskap, rapporteringskravene, skatter og 
avgifter vil det være stor risiko for både ubevisste og bevisste skatteunndragelser.» SD hadde derfor 
en oppfordring til å undersøke dette nærmere før Proposisjonen ble utarbeidet. Vi viser også til at 
TØI i rapporten «Drosjeregulering i norske byer – Utfordringer og alternativer» på side 58 konkluderer 
med at: «Mange av dagens løyvehavere har begrenset kompetanse med hensyn til å drive egen 
virksomhet. Dette peker i retning av strengere kompetansekrav for løyvehavere og krav til økonomisk 
sikkerhet for å drive virksomhet.» 

 
• På side 52 skriver SD som følger (vår utheving): «Departementet påpekte i høringen at det også i 

fremtiden vil være viktig å stille krav til næringen for å sikre seriøsitet i bransjen. Samtidig er det 
viktig at kravene ikke er for høye, slik at de utgjør uforholdsmessige etableringshindre for aktører 
som ønsker å tre inn i bransjen.  
Departementet viste i denne sammenheng til at trygge og gode arbeidsforhold er et uttalt mål for 
regjeringen. Arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører er uakseptabelt, både for arbeidstakerne og 
for bedrifter som følger loven.» 
 
Når SD både i høringsnotatet og i Proposisjonen har uttalt at «trygge og gode arbeidsforhold er et 
uttalt mål for regjeringen», mener vi det er betenkelig at SD ikke har foretatt en nærmere utredning 
av konsekvensene som forslagene vil få for yrkesutøvere i drosjenæringen. Vi er for eksempel som 
tidligere nevnt ikke kjent med at SD på noe tidspunkt har vært i dialog med ansatte drosjesjåfører i 
drosjenæringen. 

9 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.5 – OPPHEVING AV HJEMMEL FOR Å GI 
FORSKRIFT OM SÆRSKILTE LØYVEKATEGORIER 

9.1 OPPSUMMERING AV HØRINGSSVAR FRA VÅR SYSTEMATISERING 

 

ANTALL IMOT 4 av 25  uttalelser

ANTALL DELS IMOT 4 av 25  uttalelser

ANTALL NØYTRALE 1 av 25  uttalelser

ANTALL DELS FOR 1 av 25  uttalelser

ANTALL FOR 15 av 25  uttalelser

TO
TA

LT
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9.2 KOMMENTARER 

• SDs kommentarer når det gjelder forslaget om oppheving av de særskilte løyvekategoriene på side 
54 i Proposisjonen er kortfattet. SD har ikke vist til våre innspill og kommentarer i punkt 11 på side 
44 i vårt høringssvar.  
 

• SDs vurdering av forslaget var som følger på side 54 i Proposisjonen: «Enkelte høringsinstanser 
uttrykte bekymring for tilbudet til de funksjonshemmede ved en oppheving av løyvekategoriene. 
Departementet viser til omtalen av dette under kapittel 5.2.3 og opprettholder forslaget.» I punkt 
5.2.3 legger SD til grunn at tilbudet for funksjonshemmede ikke vil påvirkes ved en oppheving av 
behovsprøvingen av flere grunner. SD kommenterer imidlertid ikke bemerkningene vi hadde i vårt 
høringssvar på side 44, der vi forklarte at opphevingen av løyvekategoriene ville medføre vesentlig 
dyrere materiell for å drive HC-transport, fordi det ikke ville gis avgiftsdispensasjon. Videre forklarte 
vi at opphevingen av de særskilte løyvekategoriene vil medføre at større kjøretøy må benyttes til HC-
transport, og at dette vil vanskeliggjøre HC-transport i Oslo og andre steder der fremkommeligheten 
er dårligere.  

10 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.7 – TILKNYTNING TIL DROSJESENTRAL 

10.1 OPPSUMMERING AV HØRINGSSVAR FRA VÅR SYSTEMATISERING 

 

 

10.2 KOMMENTARER 

• Vi viser til punkt 5 og at SD feilaktig har lagt til grunn at Norge er EØS-rettslig forpliktet til å oppheve 
sentraltilknytningsplikten, uten å foreta en selvstendig vurdering av om vilkårene for lovlige 
restriksjoner er oppfylt (hvilket de er). Vi viser til punkt 12 på side 45 – 53 i vårt høringsbrev. 
 

• På side 57 i Proposisjonen har SD skrevet følgende om vårt høringssvar (vår utheving): «Nordland 
fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Telemark 
fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, LO og 
Sammenslutningen Norges Taxiforbund avdeling Oslo, Oslo Taxi, Christiania Taxi og ByTaxi AS 
ønsker et krav om tilslutning til en sentral for alle drosjeløyvehavere.» Dette er en upresis beskrivelse 
av vårt høringssvar og vår argumentasjon, og vi viser til punkt 6 på side 30 – 35 i vårt høringsbrev.  
 

• Som svar på høringsinstansenes bekymring om at sentralenes viktige funksjon som tredjepart ved 
klager, henvendelser o.l., skriver SD på side 59 i proposisjonen at enkeltstående aktører vil være 
unntaket selv om sentraltilknytningsplikten oppheves: «Etter departementets syn er det også forhold 
i Norge som taler for at enkeltstående aktører vil være unntaket og at flertallet vil organisere seg i 
større selskaper eller benytte en større formidler av drosjetjenester.» Videre skriver SD at: 
«Departementet legger derfor til grunn at det etter endringene i reguleringen fortsatt vil finnes 
drosjesentraler eller lignende enheter som organiserer drosjetransport der publikum vil kunne 

ANTALL IMOT 18 av 44  uttalelser

ANTALL DELS IMOT 12 av 44  uttalelser

ANTALL NØYTRALE 4 av 44  uttalelser

ANTALL DELS FOR 2 av 44  uttalelser

ANTALL FOR 8 av 44  uttalelser

TO
TA

LT
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• Som svar på høringsinstansenes bekymring om at sentralenes viktige funksjon som tredjepart ved 
klager, henvendelser o.l., skriver SD på side 59 i proposisjonen at enkeltstående aktører vil være 
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ANTALL IMOT 18 av 44  uttalelser

ANTALL DELS IMOT 12 av 44  uttalelser

ANTALL NØYTRALE 4 av 44  uttalelser

ANTALL DELS FOR 2 av 44  uttalelser

ANTALL FOR 8 av 44  uttalelser

TO
TA

LT
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henvende seg ved en eventuell klage, hittegods mv. Dersom kunden ikke kommer til enighet med 
selger, kan kunden klage til Forbrukerrådet.» Selv om SD har pekt på forhold som kan tilsi at det er 
fordelaktig å være tilknyttet en sentral, kan vi ikke se hvordan SD har sannsynliggjort at løyvehavere 
faktisk vil velge å organisere seg i større sentraler og at enkeltstående aktører vil være unntaket. 
Videre vil terskelen for å klage til Forbrukerrådet trolig være høyere enn å klage til en drosjesentral. 
Dessuten er det ikke gitt at en kunde vil klare å identifisere sjåføren eller løyvehaveren når 
vedkommende ikke er tilknyttet en sentral, og heller ikke at kunden vil få tak i vedkommende dersom 
sjåføren kan identifiseres. 
 

• På side 60 i Proposisjonen skriver SD at nye teknologiske løsninger gjør tilknytningsplikten 
overflødig: «En annen bakgrunn for forslaget om oppheving av sentraltilknytningsplikten er at nye 
teknologiske løsninger gjør det lettere å tilby transporttjenester på internett og via 
mobilapplikasjoner som vil gjøre en tilknytningsplikt overflødig.» Vi er overrasket over at SD 
fremsetter denne påstanden uten nærmere begrunnelse, ettersom vi i vårt høringsbrev i punkt 6 har 
redegjort for en rekke funksjoner og oppgaver som sentralene har i dag og som en mobil applikasjon 
ikke vil kunne utføre.  

11 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.8 – KRAV OM LOGGFØRING AV TURER 

• Heller ikke i punkt 5.8 i Proposisjonen har SD vist til eller gjengitt våre høringsinnspill, slik disse 
fremgår av punkt 6.3 på side 33 - 34 i vårt høringsbrev.  
 

• SDs forslag i punkt 5.8 i Proposisjonen går ut på at løyvehaver skal pålegges en plikt til å loggføre 
drosjeturer ved hjelp av GNSS. Vi kan ikke se hvordan SD har sannsynliggjort at GNSS-sporing er 
tilstrekkelig sikkert og ikke-manipulerbart, eller hvordan SD vurderer sannsynligheten for at 
løyvehavere faktisk vil overholde kravet til sporing. Også her mener vi at forslaget er mangelfullt 
utredet.  

12 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.10.2.3 – KRAV OM FAGKOMPETANSE FOR 
DROSJESJÅFØRER MV. 

12.1 OPPSUMMERING AV HØRINGSSVAR FRA VÅR SYSTEMATISERING 

 

 

12.2 KOMMENTARER 

• SD oppsummerer vårt høringssvar som følger på side 69 i Proposisjonen (vår utheving): «Norges 
Taxiforbund mener at det må innføres strengere krav om kompetanse for å bli drosjesjåfør, og det 
må være krav om gjennomført kurs med en praktisk og teoretisk del. I tillegg må det være et 
eksplisitt språkkrav for å sikre at sjåføren kan kommunisere med kunden på en god måte. 
Sammenslutningen Norges Taxiforbund avdeling Oslo, Oslo Taxi, Christiania Taxi og ByTaxi AS 
mener i hovedsak det samme.» Dette er en lite dekkende gjengivelse av våre høringsinnspill som 
fremgår av punkt 8 på side 37 – 41 i vårt høringsbrev. Blant annet har SD verken gjengitt eller 

ANTALL IMOT 0 av 46  uttalelser

ANTALL DELS IMOT 0 av 46  uttalelser

ANTALL NØYTRALE 0 av 46  uttalelser

ANTALL DELS FOR 4 av 46  uttalelser

ANTALL FOR 42 av 46  uttalelser

TO
TA

LT
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kommentert våre forslag om et tretrinns opplæringsprogram, henvisningen til Nasjonal 
Transportplan eller punktlisten med oversikt over temaene vi av erfaring vet er helt grunnleggende 
og avgjørende for en trygg og seriøs drosjenæring. 
 

• På side 69 - 70 i Proposisjonen skriver SD som følger (vår utheving):  
 
«Enkelte høringsinstanser ønsker et mer omfattende fagkrav enn departementets forslag. Flere 
høringsinstanser foreslår blant annet kurs med både praktisk og teoretisk del, samt krav om 
etterutdanning slik det er for andre sjåføryrker. Departementet mener at fagkompetansekrav for 
drosjesjåfør ikke må settes urimelig høyt. I andre sjåføryrker, slik som sjåfør for godstransport og 
turvogn med kjøretøy over 3,5 tonn, er det i dag mer omfattende krav, men mange av kravene retter 
seg mot kjøring med tunge kjøretøy. De samme hensynene gjør seg ikke gjeldende for drosjesjåfører 
med kjøretøy i personbilstørrelse. Her er det mer naturlig å stille krav til behandling av sårbare 
passasjergrupper slik som eldre, barn og funksjonshemmede personer. I tillegg er det ønskelig at 
fører skal kunne håndtere en ulykkessituasjon eller annen krise. Departementet anslo i høringen at 
det skulle være en to timers eksamen i regi av SVV.»  
 
SDs uttalelse om at samme hensyn ikke gjør seg gjeldende for yrkestransport med tunge kjøretøy 
sammenliknet med persontransport med personbiler, fremstår som lite gjennomtenkt. For det første 
kan en personbil utgjøre en vel så stor risiko i trafikkbildet som tungtransport. Dette gjelder særlig 
fordi drosjebiler gjerne kjører i områder der det er mye mennesker og tett trafikk. Dessuten mener 
vi at yrker som omfatter transport av mennesker må ha vel så strenge krav som transport av gods, 
uavhengig av kjøretøyets størrelse. Videre har ikke SD beskrevet eller vurdert hvordan en totimers 
eksamen kan være tilstrekkelig til å dokumentere at sjåføren innehar alle kvalifikasjoner som er 
påkrevet for å kunne utøve drosjeyrket på en profesjonell, ryddig og trygg måte. For øvrig kan vi heller 
ikke se at SD har gitt en nærmere begrunnelse for hvorfor et krav om strengere kompetansekrav 
ikke vil tas til følge, utover en henvisning til at kompetansekravet ikke må settes «urimelig høyt». Det 
fremgår heller ikke hva SD mener med «urimelig høyt» og hvilke av kravene som vi har foreslått i vårt 
høringssvar som SD vurderer som «urimelig høye». 

13 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 5.15 – IVERKSETTELSE 

• På side 77 i Proposisjonen avviser SD forslaget om å innføre en gradvis innfasing av nye løyver slik 
ordningen var i Danmark. Som det har fremgått av punktene over, har mangelfull utredning av 
konsekvenser vært en gjennomgående svakhet i SDs arbeid med endringsforslagene. Dersom 
Stortinget vedtar SDs forslag uten å sende det tilbake til SD for ny behandling (som omtalt i punkt 1 
over), mener vi derfor at en gradvis økning i løyveantallet er helt nødvendig.  

14 KOMMENTARER TIL PROPOSISJONENS PUNKT 6 – EVALUERING AV REGELVERKSENDRINGENE 

• På side 79 i Proposisjonen har SD foreslått at regelverksendringene skal evalueres etter 3 år. SD 
beskriver bakgrunnen for behovet for evaluering som følger: «Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet 
til hvordan markedet vil tilpasse seg en deregulering i praksis. Drosjetilbudet, prisene og 
organiseringen i drosjemarkedet vil trolig variere atskillig mellom de ulike regionene. Lokale 
variasjoner kan også forventes i effektene for passasjerer, næringen og berørte myndigheter. 
Fylkeskommunene kan videre ha ulik tilnærming til virkemidler for å sikre nødvendig drosjetilbud. 
Departementet presiserte derfor at det er viktig å følge utviklingen i drosjemarkedet nøye etter at 
regelendringene trer i kraft.» Til tross for at SD presiserer at konsekvensene kan være usikre, har 
SD ikke kommentert hvilke muligheter som foreligger med hensyn til en eventuell reversering av 
regelverksendringene som foreslås. Vi savner utredning og vurdering av dette, og viser for eksempel 
til at en effektiv tilbakeføring til antallsbegrensning av løyver vil bli vanskelig dersom SDs forslag om 
å utstede løyver med varighet på 10 år blir vedtatt.  
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15 AVSLUTNINGSVIS OM FORSLAG SOM ER FREMMET I HØRINGSNOTATET, MEN IKKE ER 
KOMMENTERT I PROPOSISJONEN 

• Forslaget om at kravet om hovederverv skal oppheves, er ikke nærmere vurdert av SD og 
høringsinstansenes innspill er ikke gjengitt i Proposisjonen. Forslaget om å oppheve krav om 
hovederverv er kun nevnt i en bisetning i tilknytning til departementets vurdering av oppheving av 
behovsprøvingen på side 34 i Proposisjonen:  

«Videre påpeker departementet at opphevingen av behovsprøvingen må ses i lys av øvrige 
endringsforslag. Med opphevingen av driveplikten vil næringen få økt fleksibilitet til å tilpasse 
tilbudet til etterspørselen. Med opphevingen av kravet til hovederverv kan næringsaktørene 
kombinere drosjevirksomhet med annet inntektsbringende arbeid på tidspunkter med lav 
etterspørsel.» 

 
Det er også nevnt med en setning på side 80 i Proposisjonen i kapittelet som omhandler økonomiske 
og administrative konsekvenser: «I tillegg foreslår departementet oppheving av kravet om 
hovederverv, lempede krav til løyvehaver, og oppheving av sentraltilknytningsplikten.»  
 
Som det fremgår av vår systematiseringsoversikt over høringssvarene, er det 11 høringsinstanser 
som enten er dels imot eller imot forslaget, mens det er 10 høringsinstanser som er for eller dels for 
forslaget. Med så sprikende oppfatninger mener vi det er overraskende at SD velger å ikke omtale 
noen av høringsinstansenes syn og dessuten ikke foretar en selvstendig vurdering av behovet for å 
oppheve kravet om hovederverv. I tillegg er dette betenkelig med hensyn til konsekvensen forslaget 
får for eksisterende aktører i drosjenæringen. 

 
• Når det gjelder SDs forslag i høringsnotatet om å oppheve kravet om at løyvehaver må stille 

økonomisk garanti, kan vi ikke se at SD har vurdert dette nærmere i Proposisjonen. Det er derfor 
uklart for oss om SD har fastholdt eller forkastet forslaget. Vi viser for øvrig til punkt 8.1.2 på side 
38 i vårt høringssvar. I tillegg viser vi til systematiseringsoversikten vår over høringssvarene, der det 
fremgår at 13 høringsinstanser enten er imot eller dels imot forslaget, mens 4 høringsinstanser 
støtter forslaget. 
 

• I høringsnotatet til SD ble det foreslått å lempe på kravene til merking av drosje, herunder oppheve 
kravet om taklykt. Vi kan imidlertid ikke se at SD har kommentert dette forslaget nærmere i 
Proposisjonen, og stiller derfor spørsmål ved om dette betyr at forslaget er forkastet. Vi viser i denne 
sammenhengen til vår systematiseringsoversikt over høringssvarene, der det fremgår at 17 
høringsinstanser enten var imot eller dels imot forslaget om mindre strenge krav til merking, mens 
kun én høringsinstans støttet forslaget. 
 

 
 
 

*** 
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