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Svar på høring - endringer i yrkestransportlova

Vi viser til departementets høringsbrev av 09.02.12 med frist for tilbakemelding 09.05.12.

Saken har vært til behandling i Ilovedutvalget for samferdsel. Fylkesrådmannens innstilling ble
enstemmig vedtatt som følger:

1. Akershus fylkeskommune støtter i hovedsak forslagene til endring i yrkestransportloven, men
har følgende presiseringer:

Skatte- og avgiftsmyndighetene plikter å gi melding til løyvemyndighetene om det er
ilagt tilleggsskatt eller tilleggsavgift, eller om andre forhold som kan indikere brudd på
regelverket.

Søker til løyve må selv innhente og levere dokumentasjon om at det ikke er gitt
tilleggsskatt eller tilleggsavgift.

Informasjonen om det er ilagt tilleggsskatt og tilleggsavgift skal vise forhold 5 år
tilbake i tid.

Løyvehavere som søker om nytt løyve må fremlegge selvangivelse og
næringsoppgave.

Styreleder og eier av 50 % eller mer av drosjesentraler må fremlegge vandels- og
politiattest.

Det kreves kjøreseddel av sjåfører som kjører for frivillighetssentraler.

2. Fylkeskommunen anbefaler ikke at løyvemyndigheten får ansvar for å utføre
utekontroller av løyvedokumenter, kjøreseddel og identifikasjonspapirer.
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Som det fremkommer i saken anbefaler ikke fylkeskommunen at løyvemyndighetene skal overta
ansvaret for en oppgave som ligger til politi og Statens vegvesen. En kontroll av løyvedokumenter
kan alternativt effektiviseres betydelig ved at dokumentene utstyres med strekkode/QR-kode som
skannes og avleses direkte i databasen med smarttelefonlapp.

Akershus fylkeskommune mener for øvrig at de foreslåtte endringer er positive. Det er imidlertid
flere utfordringer i reguleringen av næringen, og særlig forholdet mellom yrkestransportlov og
konkurranselovgivningen. Dette er problemstillinger som kan ha forskjellig karakter i forhold til by
og land, et lokalt handlingsrom er derfor viktig.

Saksfremlegg følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
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