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• Kan drosjene lide samme skjebne som CD-

butikkene?

• NEI! 

• Behov for å tenke nytt?

• Ja! 

• … men. 

• Behov for å tenke. 



Yrke – eller hobby? 

• Transport er produktet – ikke appen

• Hvilke krav vil samfunnet stille? 

• Hvilket problem skal løses? 



Taxi er kollektivtrafikk 

• ”Individuell og kollektiv transport(?)”

• Handler ikke om antall i kjøretøyet, men..

• om rollen innenfor ”public transport”.

• ”Limet i kollektivtrafikken”



Regjeringen: 

"Drosjepolitikken skal ses på som en del av 

kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig 

samfunnsoppdrag".  

Fra Høyres og Frps regjeringsplattform, Sundvollen 2013. 



Samfunnskrav til næringen

• Drosjeforskrift Oslo

• Behov for kontroll/ ”opprydding”

• Behov for kvalitet 

• Forslag obligatorisk utdanning

• Miljøkrav til bilene

• Lovverkets begrunnelse består (kjøreplikt mm)

• Taksameterforskriften /EU-direktiv





Ulovlig persontransport

• Uber anmeldt av Bymiljøetaten i Oslo 

kommune

• Politiaksjon mot Haxi-sjåfører i Stavanger

• Skille mellom reell samkjøring og pirater

• Krav om like konkurransevilkår

• Ubers app ikke epokegjørende. 



Ingen nyvinning

”Ubers app er ingen stor teknologisk nyvinning. 

Appene som tilbys av de fleste større 

drosjesentraler i Norge og har blitt tilbudt i en 

lengre periode, er fullt på høyde teknologisk med 

den Uber tilbyr”

Jørgen Aarhaug, TØI, ”Samferdsel nr 10 – 2014. 





Hva er kritikken?

• ”Dyrt”

• ”Dårlig?”

• ”Vanskelig å få tak i” (når festbrukeren 

trenger den) 

• ”Konkurransen virker ikke”

• ”Feil organisert”



Hva oppleves som bedre? 

• Billigere (pga svart arbeid, evt hobby)

• Enkelt med app. Spes unge brukere. 

• Lett tilgjengelig (?)

• Nytt (og ”spennende”). Litt opprør. 

• Utfordrer gammeldags ”monopol”. 



Hva gjør næringen? 

• Ny teknologi – enklere for kunden

• Arbeide med kvalitet, opplæring, service

• Etablere sentral klageinstans

• Kreve reform i lovverket –

• Kreve like konkurransevilkår, håndheve 

regelverk, effektiv kamp mot svart arbeid. 



Stolte utøvere i viktig samfunnsrolle 

– Kommunisere samfunnsoppdraget – ”limet”

– Ta tak i reelle utfordringer, reell kritikk

– Markedsorienterte sentraler og utøvere

– Vise stolthet. Viktig yrke, viktig 

samfunnsoppdrag og –rolle. 

– God service, styrke opplæring. 

– Oppgjør med enkeltutøvere som bryter 

standardene. 



Jeg skal kjøre nattevakt på Raufoss denne uka?

Kanskje Uber kan komme og ta den? 


