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Høring om utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen 

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (Fagforbundets sentrale Pensjonist-
utvalg, LO-Stats Pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets 
Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Landsforbund og 
Statens Vegvesens Pensjonistforbund) viser til ovennevnte høring og vil under komme 
med våre kommentarer.  

Pensjonistforbundet vil innledningsvis understreke at drosjene er en del av 

kollektivtransporten vår og har et viktig samfunnsoppdrag om å levere persontransport 

på alle steder døgnet rundt, også der det er lav etterspørsel og kommersiell 

lønnsomhet. Mange eldre fratas sertifikatet, benytter seg av pasientreiser og TT-reiser, 

og kan ha mobilitetsproblemer og funksjonsnedsettelser som gjør at de er avhengig av 

et godt, trygt og tilgjengelig drosjetilbud.  

Pensjonistforbundet er kritiske til endringene som er besluttet innført da en 

deregulering av markedet kan føre til lavere kompetanse hos sjåførene, flere useriøse 

aktører i bransjen, dårligere tilgjengelighet og sikkerhet samt økte priser for 

forbrukerne.  

Departementet foreslår å utsette iverksettelsen av endringene i drosjereguleringen 
med fire måneder, fra 1. juli 2020 til 1. november 2020 på bakgrunn av Covid-19 
pandemien. Departementet har vurdert en utsettelse på 3,4,6 eller 12 måneder. 

Departementet skriver at «Den etablerte næringen, med mange solide aktører som tar 

samfunnsansvar, er i en veldig vanskelig situasjon økonomisk, og vil ha vanskelig for å 

møte konkurransen fra nye aktører som starter sin virksomhet 1. juli. 2020, uten å ha 

med seg de negative virkningene for virksomheten av covid-19.» Dersom flere aktører 

vil gå konkurs, vil konsekvensen bli et dårligere drosjetilbud til publikum, der distriktene 

vil være særlig utsatt. Dette vil også ramme kontraktskjøringen som skoletransport og 

pasienttransport. Videre er fylkeskommunene forsinket i sitt administrative arbeide 

med å forberede reformen, og departementet skriver at dette kan gå særlig utover 

tilbudet i distriktene og sårbare grupper. 

                

               Samferdselsdepartementet 
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Pensjonistforbundet mener at hensynet til tilgjengelighet må veie tungt i en vurdering 

av hvor lenge utsettelsen av innføringen av regelverket skal være. Vi er bekymret for at 

en utsettelse på kun fire måneder ikke vil være tilstrekkelig for å avhjelpe 

konsekvensene av Covid-19 utbruddet på drosjetilbudet for utsatte grupper.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

For Pensjonistforbundet 

 

 
Harald Olimb Norman 

Generalsekretær                                                                                                                            


