
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Hammerfest kommune Rådhusplassen 1 78 40 20 00 7592.05.00080 
Postboks 1224, 9616 Hammerfest  Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no www.hammerfest.no 78 40 25 17 964 830 533 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vår ref. Deres ref.  Saksbehandler Direkte innvalg Dato 
2018/3988-1  Alf E. Jakobsen 

 
 

 21.12.2018 

Høringssvar - Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøving 
m.v. 

Vi viser til høring vedrørende foreslåtte endring i drosjereguleringen datert 1.oktober 2018. 
Hammerfest kommune ønsker å komme med sine betraktninger i forbindelse med opphevingen 
av behovsprøving mv. 
 
Vår bekymring er at en oppheving av behovsprøving for drosjeløyver i framtida ikke vil sikre en 
tilstrekkelig kvalitet på drosjetjenestene i hele landet, dette ikke minst på mindre steder i 
distrikts-Norge. Et drosjetilbud 24/7 er viktig for å sikre kundene et transporttilbud hele døgnet. 
Et opplegg der behovsprøvingen bortfaller vil etter vår mening medføre at de som skal drive 
drosjetransport kjører på tider der det er størst inntjening og dermed ikke stiller opp på tider der 
det er lite kjøring eksempelvis nattestid. 
 
Dagens ordning med behovsprøving og løyveplikt fungerer svært godt både for løyvehavere og 
kunder. Dagens regulering etter yrkestransportloven forstås av alle som en samfunnskontrakt. 
Her har myndighetene mulighet til å begrense antall drosjer ved å tilpasse løyver etter markedets 
behov og sikre en et anstendig lønnsnivå.  På den andre siden så plikter drosjene å stille opp til 
alle døgnets tider uten subsidier. Dette ikke minst på nattestid når ingen andre kollektivtransport 
er i virksomhet. 
 
Hammerfest kommune mener også det er viktig at det både er en tilknytningsrett og en 
tilknytningsplikt også i framtida. En tilknytning til en drosjesentral er også med å sikre korrekt 
innrapportering av data til offentlige myndigheter.  
 
Det vil også være viktig at det opprettes en klagenemd for drosje og det må også stilles krav til 
kompetanse til drosjesjåfører og en kursplikt. 
 
Det fins mange eksempler i andre land på at en deregulering av drosjenæringen ledet til overetablering, 
høyere priser og dårligere kvalitet. Her kan nevnes land som Sverige, Irland og Nederland. I etterkant av 
denne dereguleringen måtte myndighetene innføre nye krav for å dempe virkningene av en markedssvikt. 
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I Danmark ble det som kjent innført en ny drosjeregulering fra januar 2018, her er det etter vår mening en 
rekke momenter som det kan være fornuftig å se nærmere på.  Flere av disse vil kunne være 
formålstjenlige for å sikre kundene en tjeneste av høy kvalitet. 
 
 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/3988 
 
Med hilsen 
 
 
Alf E. Jakobsen 
Ordfører 
 
Gjenpart: 
Hammerfest Drosjesentral 
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