Dette bør du vite om taxi i Norge:
•
•
•
•
•
•
•

Taxi er den fleksible delen av kollektivtilbudet, som leverer
skreddersydd transport døgnet rundt, 365 dager i året i hele
landet.
”Bransjen har et viktig samfunnsoppdrag”
(fra H-Frp-regjeringens plattform).
Norske drosjer kjører mer enn 32 millioner turer årlig
Sysselsetter ca 17.000 personer over hele landet.
Omsetter for nær 9 mrd kroner og bidrar med 3 mrd i skatter pr år.
Norske drosjer er blant de teknologisk fremste i verden.
Drosjenæringen er en viktig del av velferdstilbudet. Vi kjører
eldre, skolebarn, funksjonshemmede, pasienter og alle andre.

Hvorfor regulering?
•
•

Stortinget har vedtatt yrkestransportloven for å sikre tilgjengelighet døgnet rundt i alle deler av landet, forbrukerhensyn, og at yrket er til å leve av.
Reguleringen skal også sikre like konkurransevilkår, kontroll
med prisdannelsen, passasjerenes sikkerhet, ryddige skatteforhold, profesjonelle sjåfører med lokalkunnskap, miljøkrav til
bilene.
SNU ARKET

Krav til kvalitet
•
•
•
•

NT vil ha eksamen for løyvekurset i offentlig regi.
Obligatorisk kurs for sjåfører. (Fremmet i samarbeid med Vegdirektoratet)
Opprettholde kjentmannsprøve, norskkunnskaper, kontroller.
Økt styringsrett til sentralene for å luke ut dårlige sjåfører.

Stans piratene!
•
•
•
•

Piratkjøring er forbudt, undergraver drosjetilbudet og bidrar til
svart økonomi.
Persontransport mot vederlag er taxi, ikke ”delingsøkonomi”.
Pirattaxi er et alvorlig samfunnsproblem og en trussel mot
velferdssamfunnet.
Konkurranse må skje på like vilkår.

Norges Taxiforbund advarer mot deregulering. All erfaring fra
andre land viser at det ikke er vellykket. Tilgjengeligheten døgnet
rundt og på små steder avskaffes. I storbyene vil det bli et ukontrollerbart antall drosjer, med tilhørende problemer for miljø, lønnsevne, kvalitet og kontroll.
Vil du vite mer? Se www.taxiforbundet.no, eller våre Facebooksider ”Norges Taxiforbund” og ”Taxi overalt, alltid”.
Se taxikalkulator.no for å se prisen på dine taxitur.

Tlf: 23 21 04 00
e-post: post@nortaxi.no

www.taxiforbundet.no

