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ET TRAVLT ÅR MED
NY TAXILOV

DTR flyttede magten

DTR tog overhalingssporet til indflydelse på
ny taxilov, mens taxichaufførernes blokader
mod Uber bliver kaldt anakronistiske i ny bog
om lobbyisme
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Hybrid er et taxihit

Storvognmand satser på hybridbiler og
drømmer om en ren el-taxiflåde, men så skal
kommunen række hånden ud og give taxibranchen lidt tiltrængt kærlighed
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Uber and out

SIDE 8

Uber vil ikke følge den danske lovgivning
– gammel som ny – og har i denne måned
lukket sin pirattaxitjeneste efter to og et halvt
år i Danmark
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(Ualmindelig rummelig oplevelse)
Der er intet ved en Superb, der bør stå i en parentes.
Den har klassens mest rummelige bagagerum og med
en bagsædeplads, der kan imponere selv en
garvet business class kunde. Driftssikre motorer
med behageligt DSG automatgear og ergonomiske sæder til en lang dag på vejene.
Vi har dog fundet én ting. Hvis du skulle få behov
for at finde en parkeringsplads til din rummelige
Superb – ja, så fylder den lidt mere end andre taxier.
Besøg din lokale ŠKODA-forhandler og hør mere om ŠKODA til taxi brug.

Pris ekskl. lev. omk. (3.880 kr.) ekskl. evt. laktillæg og grøn ejerafgift. Den viste bil er Superb Combi Style 1,4 TSI 150 hk tilkr. 349.367.
- B
Forbrug ved blandet kørsel fra 13,9 - 25 km/l. CO2-emission 105-163 g/km. A
+

Find nærmeste forhandler på skoda.dk

www.skoda.dk

LEDER

Trine Wollenberg,
direktør i Dansk Taxi Råd

Taxierne flyttede magten

E

r det ikke bare taxilobbyisterne, der har vundet, skrattede det på Radio 24Syv en
fredag eftermiddag i marts ovenpå Ubers exit. Jo, taxibranchen har været rigtig
dygtige, lød det fra politisk kommentator Søs Marie Serup. At æbler og pærer var blandet
totalt sammen i indslaget og den ny taxilov blev udråbt som skurken og grunden til
Ubers lukning i Danmark er selvfølgelig ærgerligt. Uber er lige så ulovligt nu som det
vil være under en ny taxilov – medmindre Uber havde valgt at tage konkurrencen op
og rent faktisk gøre som alle andre – følge loven og konkurrere på lige vilkår.
Nuancerne om lovligheden før og efter ny taxilov forsvandt altså, men essensen var for
så vidt korrekt. I Dansk Taxi Råd har arbejdet med den ny taxilov været et strategisk greb
om Uber. Vi ville tvinge dem til at efterleve loven. Og taxibranchen har været dygtige og
vi har gjort det godt. Det står også at læse i en ny håndbog for lobbyister. Flyt magten
hedder bogen – og det gjorde vi.
De to organisationer i taxibranchen arbejdede på forskellige måder. Dansk Taxi Råd
fokuserede på taxiloven, mens TiD rettede utrætteligt fokus på Ubers ulovligheder. Det
var græsrodsarbejde, når det er allerbedst. Vi havde forskellige strategier og forskellige
måder at arbejde på, men begge indsatser har bidraget til resultatet. Retfærdigheden
har sejret. Uber har erkendt, at de ikke kan operere lovligt og derfor har de lukket sig
selv. Taxibranchen har fået nyt liv og flere muligheder med en moderne lov. Sammen
flyttede vi magten og nåede i mål.

Trine Wollenberg
Direktør Dansk Taxi Råd
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Spørgsmål om
arbejdsvilkår
Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested har
stillet tre spørgsmål til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der alle omhandler løn- og
arbejdsvilkår ved personbefordring.
Ordføreren spørger blandt andet om muligheden for at
trække en tilladelse tilbage, hvis overenskomstbestemmelserne overtrædes. Spørgsmålet lyder således:
”Vil Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen efter den kommende
taxilov, der er under udarbejdelse, kunne trække en universaltilladelse tilbage, jf. stemmeaftalen ”Modernisering af taxiloven”, hvis der sker manglende overholdelse
af den overenskomstbestemmelse, som må formodes at
blive en del af loven, jf. ministerens tidligere tilkendegivelse om, at formuleringen af en ny overenskomstbestemmelse til godskørselsloven, lov om buskørsel og
taxiloven afventede de nu næsten færdiggjorte overenskomstforhandlinger på transportområdet”?
Henning Hyllested beder desuden ministeren redegøre
for, hvordan kontrollen med, om overenskomstbestemmelsen i taxiloven bliver overholdt, vil blive tilrettelagt
– herunder redegøre for den fremtidige rollefordeling på
dette område mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og
trafikselskaberne, som står for henholdsvis udstedelse af
universaltilladelser og udbud af flextrafik.
Endelig beder Henning Hyllested ministeren redegøre
for, om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil gennemføre
kontrol, evt. stikp r ø ve ko n t r o l ,
af de tilbud,
som
trafikselskaberne måtte
indhente i deres
udbudsr under
for flextrafik.

Boykot Sydtrafik
En større debat har bredt sig i kølvandet på det seneste udbud
i Sydtrafik, hvor trafikselskabet har accepteret priser på helt
ned til 215 kroner i timen. Knud Erik Langhoff, der er formand
for Teknikudvalget i Kolding Kommune for de konservative og
desuden medlem af bestyrelsen i Sydtrafik mener, at Sydtrafik
har orden i sagerne. Han kalder det tillige overadministration
og dobbeltkontrol, når Michael Jensen fra Socialdemokraterne
i Kolding Byråd opfordrer til bedre kontrol, og afviser blankt,
at Sydtrafik kommer til at kontrollere tilbudsgiverne. Det er
Trafikstyrelsens opgave mener Knud Erik Langhoff.
For Poul Andersen, medlem af regionsrådet i Syddanmark
for socialdemokraterne og næstformand i Fynbus er konsekvensen af Sydtrafiks afvisning af at kontrollere løn- og arbejdsvilkår, at de bliver diskvalificeret i forhold til at udføre
opgaver i regionen. Baggrunden er at regionsrådet vil sikre sig,
at underlødige entreprenører ikke snyder med ansattes løn- og
arbejdsforhold og derigennem bidrager til social dumping.
”Vi skal sikre os, at de leverandører, der udviser ordentlighed
i forhold til deres ansatte, ikke udkonkurreres af billige tilbud
fra dem, der ikke lever op til bestemmelserne. Desværre vil et
flertal i Sydtrafiks bestyrelse ikke tilslutte sig disse bestemmelser. Ved det seneste udbud af Flextrafik har flertallet totalt
afvist at kræve ordnede forhold, det vil sige følge det regelsæt
som Regionsrådet har vedtaget. Havde Sydtrafik været en ganske almindelig leverandør til regionen, ville deres tilbud ikke
være konditionsmæssigt korrekt, hvorfor man allerede i den
indledende fase ville fravælge Sydtrafik. Konsekvensen må derfor være, at Region Syddanmark fremover fravælger Sydtrafik
som samarbejdspartner til flextrafik og i stedet vender blikket mod Fynbus, som ingen problemer har med at stille krav
om ordnede forhold til deres leverandører. Fynbus inddrager
i øvrigt både arbejdstagere og arbejdsgivere i kontrollen af
tilbuddene på flexkørsel”, siger Poul Andersen.

Haderslev Taxa håber på kørsel
Siden 1. marts, hvor et nyt udbud om
flexkørsel gik i gang, har der stort set ingen kørsel været til de 19 taxier i Haderslev. Og det skyldes kun én ting – prisen.
”Vi kan simpelthen ikke konkurrere
på de priser, som OST-bilerne kører til og
derfor får vi ingenting. De tager det hele
og derfor gør det da også noget ondt, at
de med ny taxiaftale skal belønnes med
muligheden for at få et taxameter i bilen
og så kan de komme fredag og lørdag nat
og skumme fløden og ødelægge endnu
mere for branchen”, siger Jørgen Rasmussen, formand for Haderslev Taxa.
Inden kommunalreformen i 2008
var der 55 taxier i daværende Haderslev
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Kommune. To år efter var antallet faldet
til 43. Her i 2017 er der 19 taxier tilbage
og lige nu holder taxivognmændene i
Haderslev vejret, for vinder de ikke et
kommunalt udbud af kørsel med borgere til læge og skole, så skal antallet af
taxier halveres.
”Får vi ikke den opgave, så er vi ti biler for meget og så er det næsten slut
med taxi i Haderslev. Men jeg tror, vi
har en god chance for at vinde kørslen.
Kommunen har jo selv valgt at udbyde
kørslen, fordi det ikke fungerede i
Flextur-regi. Der var blandt andet plejehjemskørsel med senildemente og det
fungerede ikke, fordi der kom for mange

forskellige chauffører. Der kan vi tilbyde
en helt anden service og uddannelse omkring de demente, som der er brug for
og derfor tror jeg personligt, at vi har
en god chance. Men det er da klart, at
vi er meget spændte”, forklarer Jørgen
Rasmussen.
Udbuddet har været udsat tre gange
på grund af fejl i materialet, men Haderslev Taxa forventer, at der snart kommer
svar og vognmændene dermed kender
deres fremtid og om de har vundet kontrakten, der kører de næste otte år med
mulighed for to års forlængelse, som vil
sikre den fortsatte taxibetjening i Haderslev Kommune.
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Forskel på
smugler-domme
En dansk taxichauffør fra et københavnsk taxiselskab er blevet frikendt for menneskesmugling ved retten i Malmø. Ifølge
dommen har retten lagt vægt på, at chaufføren har spurgt passagererne, om de havde lovlig ID, inden han begyndte turen
fra Københavns Hovedbanegård til Malmø.

I en anden sag om menneskesmugling er en ligeledes dansk
taxichauffør til gengæld blevet dømt for menneskesmugling,
fordi han netop ikke spurgte passagererne, om de havde gyldig ID til at passere en grænseovergang, da han sidste år i
maj passerede Øresundsbroen og blev stoppet af politiet og
tilbageholdt i adskillige timer. Dommen er på tre måneders
betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste.
I frifindelsesdommen slår retten fast, at taxichaufføren
spurgte om passagererne havde pas, og at han ikke havde
nogen grund til at mistænke dem for ulovligt at ville krydse
grænsen til Sverige, ligesom retten vurderer, at det ikke er
unormalt, at nogen vælger at tage en taxi fra Københavns
Hovedbanegård til Malmø om natten for at slippe for tog og
besværet ved identitetskontrollen i Kastrup. Retten konkluderer i dommen, at chaufføren ikke havde noget fortsæt til
menneskesmugling og derfor blev han frikendt, selv om alle
passagererne søgte asyl i Sverige, så snart taxien blev stoppet
ved grænsekontrollen.
Omvendt vurderede retten i sagen mod den nu dømte chauffør, at han havde fortsæt til menneskesmugling, da han ikke
spurgte sine passagerer om ID til passage af grænseovergange.
Chaufføren har tidligere forklaret til TAXI, at han ikke var
klar over, at han for det første selv skulle medbringe pas ved
grænseovergangen til Sverige og desuden, at han følte ubehag
ved at bede andre om at forevise pas eller anden gyldig ID for
at komme med i taxien.
Chaufføren har i øvrigt ved hjælp af sin svenske advokat anket
dommen for menneskesmugling.
Ifølge Dansk Taxi Råds direktør er der dog ingen vej uden om
de ubehagelige spørgsmål, hvis man vil være sikker på ikke at
ende med en dom for menneskesmugling.
”Vi giver alle chauffører fire tips til transport over grænser",
siger Trine Wollenberg:

1.

FORLANG ALTID AT SE PAS

2.

SIG NEJ HVIS DU ER I TVIVL

3.

HUSK, AT DU IKKE HAR PLIGT TIL
AT KØRE TIL UDLANDET

4.

BRUG DIN SUNDE FORNUFT

Moove indtager Jylland
På to måneder har 35.000 downloadet den nye, lovlige
taxi-app MOOVE. Appen, der har givet borgerne i København og Aarhus taxikørsel til fast lav pris, og for nylig
blev lanceret i en Android-version, kan nu også benyttes til taxikørsel i Aabenraa, Aalborg, Hjørring, Nykøbing
Mors, Odder, Skanderborg, Skive, Sønderborg, Thisted
og Viborg.
”Som Danmarks største taxiselskab har vi en pligt til
at føre an i udviklingen, og med MOOVE har vi vist, at
selvfølgelig kan det lade sig gøre at tilbyde ny teknologi i
taxi-regi uden at overtræde lovgivningen”, siger direktør
Carsten Aastrup og fortsætter:
”Nu får endnu flere muligheden får at bruge MOOVE, som
vi mener skal være danskernes foretrukne valg, når de vil
fra A til B til fast lav pris med en chauffør bag rattet, som
kunderne har ratet højt nok til MOOVE-kørsel.”
En af de chauffører der har kørt flest MOOVE-ture, er den
erfarne taxichauffør Frank Hersfeldt, der har kørt taxi i
4×48 TaxiNord i 10 år.
”På MOOVE-turene er der meget ofte en fin stemning
i vognen, og jeg tror, at det skyldes den måde, som
MOOVE konceptet er bygget op på. I MOOVE appen kan
kunderne se chaufførens navn og foto. Det er de trygge
ved, og jeg mærker faktisk en anerkendelse allerede fra
turens start. De fleste MOOVE-kunder fortæller mig, at de
kender til – eller måske har prøvet en pirattaxi-app, men
de bruger MOOVE , fordi det er lovligt, det er nemt, og
prisen er lav”, siger Frank Hersfeldt.
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UBER LUKKER I DANMARK

UBER
AND
OUT
Uber vil ikke følge loven i Danmark og lukker i løbet af april
– betaler bøde på 30.000 kroner og slipper for retssag

T

irsdag den 28. marts klokken 11
meddelte Ubers talsmand i Danmark, Kristian Agerbo, at den
ulovlige pirattaxitjeneste lukker i Danmark til april. Ifølge Kristian Agerbo er
det udsigten til den ny taxilov, der stiller en række krav til køretøjer og fører,
som Uber ikke mener sig i stand til at
efterleve og derfor tager selskabet konsekvensen og lukker helt ned.
Uber åbnede for den ulovlige taxitjeneste i november 2014 og blev samme
dag politianmeldt af Trafikstyrelsen
for overtrædelse af taxiloven. Den 8.
juli 2016 faldt de første domme mod
Uber-chauffører, der fik bødestraf for at
udføre ulovlig taxikørsel og siden har
Anklagemyndigheden sendt sager om
ulovlig kørsel udført af Uber-chauffører
til domstolene, som har idømt dem bøder på generelt 3.500 kroner.
I Dansk Taxi Råd er man tilfreds med,
at Uber tager konsekvensen og stopper
det årelange lovbrud.
”Vi er meget tilfredse med, at Uber
efter to og et halvt år endelig er nået
frem til, at taxilovgivningen faktisk
også gælder for dem, og dermed tager
konsekvensen og lukker deres forretning. Sagen er jo den, at Uber hverken
er lovlig i dag eller vil være det i fremtiden”, siger direktør Trine Wollenberg.
Slipper for retssag
Uber skulle have været en tur i Københavns Byret den 24. april tiltalt for medvirken til overtrædelse af taxiloven ved
at have tildelt ture til Uber-chauffører.
Bødestraffen lød på 30.000 kroner og er
udregnet med 10.000 kroner pr. tur som
tre af de dømte chauffører fra prøvesagerne har udført.
Imidlertid valgte Uber at betale bøden
på de 30.000 kroner samme dag, som
de meddelte lukningen i Danmark og
dermed undgår selskabet turen i retten.
”Jeg forstår godt, at taxivognmæn-
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dene gerne havde set Uber stillet til ansvar i retten, men de retslige spilleregler
er altså sådan, at man kan erkende sit ansvar og betale og så slippe for retssagen.
Det forstår jeg udmærket, at Uber gør og
den handling må jo give anledning til,
at man i Anklagemyndigheden undersøger om der ikke er mere at komme efter
og så følger op på det her bødekrav og
simpelthen akkumulerer op i forhold til
antallet af ture, der er kørt med tjenesten”, lyder opfordringen fra Dansk Taxi
Råds direktør, Trine Wollenberg.

“

Kære taxibranche –
benyt nu chancen her
for at bevise, at I kan
noget af det gode
Uber kunne. Bevis, at
I vil service og kunderne først.
Ideologisk kampplads
På dagen hvor Uber meddelte lukning
udsendte de samtidig en mail til samtlige brugere med opfordringen om at
kontakte politikerne og lægge pres på
for at Uber alligevel ikke skal lukke i
Danmark. De sociale medier blev da
også arena for den ideologiske kamp,
som Uber har været centrum for, siden
de etablerede sig i Danmark i november
2014. Nogle græd mens andre greb til
det ny politiske fejringsritual og spiste
kage. Det var SF’s Karsten Hønge, der
skar igennem marcipanlåget på to kager med chokoladepåskriften ”God tur

hjem” og ”Farvel Uber”. Med stor sans
for ironi skrev ordføreren desuden på
sin ny blog på avisen.dk:
”Jeg vil savne Uber, som man kan
savne en byld på storetåen. Det bliver
et farvel og tak til Uber. Ud af Danmark
og tilbage til lande, hvor der hersker det
vilde vesten, løn-dumping og grådighed
på arbejdsmarkedet”.
På Twitter lød det tørt fra en bruger:
”Vi har ikke brug for Uber. Lige nu kan
man riverrafte ned af Frederiksberg Allé
på flodbølgen af liberale tårer”.
Hulemanden skrev: ”Uber vil blive savnet: det er det eneste tidspunkt, hvor de
borgerlige ønsker at dele med andre og
anerkender eksistensen af fattigdom”.
Andreas Albertsen: ”Liberale der taler
om at Uberchauffører mister deres job
glemmer helt at de i måneder har kaldt
det samkørsel”.
Rasmus Kongshøj: ”De blå: Uber er det
mest innovative og smarte transportfirma. Uber: Giver op, når de skal følge
de samme regler som vognmand Olsen”.
På den anden fløj fandt man elektronistaen Christane Vejlø, der er en af mange
fortalere for Uber.
”Uber lukker i Danmark. Konsekvensen af den uddaterede tilgang til innovation kan blive at Danmark simpelthen
ikke er interessant for visse spillere”.
Samme reference kunne man finde
hos Venstres Morten Dahlin: ”Har fået
en smart idé: Lad os forbyde emails for
at redde PostNord”.
Mens idelogoerne sloges mere eller
mindre muntert kom Henrik Andersen
med en opfordring til taxibranchen,
som vi lukker og slukker på:
”Kære taxibranche – benyt nu chancen her for at bevise, at I kan noget af det
gode Uber kunne. Bevis, at I vil service
og kunderne først”.
Tekst: Christina Hammer
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Toyota Taxi Hybrid
+ Med en Toyota Hybrid som taxi, skal du ikke betale grøn ejerafgift
+ Særdeles attraktive priser, der er inkl. drivlinje garanti
+ En hybridbil er oplagt til taxikørsel, da den lader op under kørslen/nedbremsning
+ Med en leasingaftale kan man skifte til en ny bil hvert 2. år og 0 kr. i udbetaling
+ Fremtiden tegner til, at mange storbyer lukker ned for kørsel med dieselbiler

Toyota Auris Touring Sport 1.8 H2
Comfort 136 hk, 27,8 km/l
Mellemklasse stationcar. En rigtig ”sparegris”.

Toyota Prius+ 1.8 H3 og 1.8 H3 Premium
136 HK, 24,4 km/l
Rummelig MPV (Multi Purpose Vehicle).
7 sæder og plads til masser af bagage.

Toyota Prius 1.8 H3, 122 HK, 33,3 km/l
Mellemklasse sedan. Solide køreegenskaber og super driftsøkonomi.

Toyota RAV4 2.5 H3, 197 HK, 20,4 km/l
Stor SUV (Sport Utility Vehicle).
Høj indstigning og godt overblik.

Find din Taxirådgiver her
AABENRAA. Flensborgvej 174
Michael Bøgeskov. Telefon 29 25 91 69

KOLDING. Ambolten 5
Michael Christensen. Telefon 29 40 24 99

AALBORG. Frederikstadvej 7
Anders Gren. Telefon 41 71 81 54

LØGSTØR. Aalborgvej 1
Per Hannesbo. Telefon 31 18 68 00

AARHUS N. Grenåvej 465, Egå
Morten Rysz. Telefon 87 47 12 07

MARIBO. C. E. Christiansens Vej 45
Aage Østergaard. Telefon 60 20 36 73

ESBJERG. Esbjerg taxi central
Patrick Madsen. Telefon 23 83 82 90

NIVÅ. Niverød Erhvervspark 2
Jesper Blædel-Hastrup. Telefon 49 18 44 10

FREDERICA. Vejlevej 117
Jan Schott. Telefon 76 22 70 08

NYKØBING FALSTER. Energivej 2
Peter Møller Frandsen. Telefon 61 24 19 73

GRENÅ. Trekanten 20
Lars Skipper. Telefon 40 88 79 00

ODENSE M. Stærmosegårdsvej 54
Bent Møllegaard. Telefon 63 10 01 68

HJØRRING. A F Heidemanns Vej 2
Niels Pedersen. Telefon 51 67 46 55

RANDERS. Kristrupvej 168
Lars Skipper. Telefon 40 88 79 00

HOLSTEBRO. Bastrupgårdvej 1
Flemming Madsen. Telefon 20 44 11 99

VALBY. Gl. Køge Landevej 127
Mark Salonen. Telefon 36 19 70 11

KØBENHAVN N. Tagensvej 148-150
Michael Zschau. Telefon 22 74 81 18

VEJLE. Haderslevvej 1
Frank Jensen. Telefon 23 34 92 81
VIBORG. Gl. Skivevej 80
Morten Lihn. Telefon 20 14 23 22

Find mere information på toyota.dk/taxi
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Minister har
leveret med
taxiaftalen
Taxiaftalen er en god politisk aftale
og et udtryk for ministerens pragmatisme, skriver Trine Wollenberg i et
indlæg, som også er bragt i Altinget

D

et er næppe nogen overdrivelse
at kalde Transportminister Ole
Birk Olesens (LA) første tid

Ole Birk Olesen (LA).
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i Transportministeriet for stormombrust, men set fra taxibranchens synspunkt har ministeren leveret varen i

form af en bred og ambitiøs politisk aftale om en modernisering af taxiloven.
Bag aftalen ligger et solidt politisk
arbejde, hvilket Dansk Taxi Råd gerne
vil kvittere for.
Taxiforhandlingerne har undervejs
været en langstrakt og til tider ideologisk kampplads, hvor vi undervejs har
frygtet, at transportministerens stærke
ideologiske holdninger kunne besværliggøre en aftale.
I sidste ende udviste ministeren dog den
nødvendige pragmatisme og politiske
forhandlingsteknik, der var nødvendig
for at få enderne til at mødes i forligskredsen. Ole Birk Olesen har ikke lagt
skjul på sin skuffelse over, at aftaleindholdet endte et stykke fra regeringens
oprindelige forslag ”Taxi til fremtiden”.
Alligevel har Ole Birk Olesen, modsat
andre medlemmer af regeringspartierne, loyalt forsvaret aftalen. Og for en
liberal transportminister er der da også
god grund til at forsvare den nye taxiaftale med oprejst pande.
Taxiaftalen er ganske vist ikke tilpasset efter et bestemt firmas forretningsmodel, sådan som regeringens udspil i
grove træk lagde op til, men det er en af
de mest moderne og ambitiøse taxireguleringer i Europa.
En lov, der moderniserer taxibranchens rammevilkår til gavn for både ta-
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xibranchen og forbrugerne, men uden
at man går på kompromis med skattekontrol og ordnede forhold.
Taxi til fremtiden
Ole Birk Olesen har selv fremhævet tre
overordnede dagsordener, der optager
ham: Frihed, fremgang og fremtid. Elementer, der alle indgår i den nye taxilov.
Frihed til selv at bestemme selskabsform og forretningsmodel for landets
taxivognmænd og taxiselskaber, der nu
bliver sat fri til selv at bestemme over
deres forretning.
Frihed til at etablere sig på taximarkedet for alle, der vil indordne sig efter
reglerne, hvilket utvivlsomt vil generere
fremgang i form af øget vækst og udvikling i taxibranchen. Endelig omfavner
aftalen fremtiden, da man udover at
åbne op for eksempelvis app-baserede
kørselskontorer også løbende evaluerer
på nye alternative teknologier.
Derfor er det også forfejlet, når kritikere
har tordnet mod kontrolelementerne i
den endelige aftale samt imod de partier, der har stået vagt om ikke at liberalisere skattekontrollen.
Taxameter er
kontrolapparat
En app kan i dag erstatte nogle funktioner i et taxameter, men en app kan eksempelvis ikke registrere, hvornår der er

Transportminister Ole Birk Olesens (LA).

“

I Dansk Taxi Råd ser vi frem til, at
Ole Birk Olesen får udmøntet den
brede taxiaftale til lov, så landets
taxivognmænd og taxiselskaber kan
begynde at omstille deres forretning
efter taxilovens nye rammer.

kunder i bilen, hvis der slukkes for den.
Taxameteret og sædefølere fungerer i
dag som kontrolapparat, der sikrer, at
en chauffør ikke kan slukke for gps'en
og selv stikke pengene i lommen.
Og som den svenske taxiudredning
har konkluderet, er taxameteret sammenholdt med sædefølere de kontrolmekanismer, der i dag bedst sikrer, at
der ikke manipuleres med skattekontrol ude i den enkelte taxi.
I Dansk Taxi Råd har vi også en interesse i at der udvikles smartere, digitale
løsninger for vores medlemmer, men
ikke hvis det sker på bekostning af skat-

tekontrol. Derfor er vi tilhængere af, at
man løbende følger den teknologiske
udvikling på området, så man kan introducere nye teknologier, når de har vist
sig at være sikre imod manipulation.
I Dansk Taxi Råd ser vi frem til, at Ole
Birk Olesen får udmøntet den brede taxiaftale til lov, så landets taxivognmænd
og taxiselskaber kan begynde at omstille
deres forretning efter taxilovens nye
rammer.

Tekst: Trine Wollenberg

Nytt MID godkent
Taxametersystem
INGEN
skjulte
bokse
i bilen.

Minimalt med
kabler
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Ny bog om
taxi-lobbyisme
DTR tog overhalingssporet til indflydelse på ny taxilov, mens taxichaufførernes
blokader mod Uber bliver kaldt anakronistiske i nye bog

F

lyt magten hedder en ny håndbog
i lobbyisme, der er en håndsrækning til de mange, der bokser med
at påvirke den politiske proces. Bogen
sparker døren ind til magtens maskinrum og giver gennem en række konkrete
brancheforeningers politiske arbejde
tips og tricks til at trænge igennem til
ministre og beslutningstagere. Forfatterne bag er Susanne Hegelund og Peter
Mose og de to er blandt andet dykket
ned i taxibranchen, hvis lobbyindsats og
strategi bliver analyseret i et kapitel, der
handler om det svære mandat.
”At forsvare gamle rettigheder til
sidste blodsdråbe er en skrøbelig lobbystrategi. Globalisering og digitalisering
udfordrer stribevis af organisationer,
der må balancere mellem et tøvende
bagland og at få reel indflydelse”, indledes kapitlet, der konkluderer, at taxibranchen er blandt de efterhånden
mange erhverv, der udfordres af den
teknologidrevne platformsøkonomi.
Forskellig strategi
Bogen slår fast, at den amerikanske udfordrer Uber forårsagede lobbyforvirring i branchen, da de ny chaufførtyper
holdt deres indtog i de københavnske
gader.
”En aktivistisk linje med blokeringer
af byens gader kunne vende folkestemningen mod Uber, men måske også imod
taxabranchen selv, som mange oplever
som for dyr og med et ikke-opdaget serviceniveau… Taxichaufførerne selverklærede guerillabevægelse, Taxiførere i
Danmark, valgte den klassiske arbejdskamp, mens Dansk Taxi Råd tog overhalingssporet. Mens Folketinget blev
blokeret af protestkøer med vrede taxachauffører, og der blev lagt retssager an
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mod Uber-chauffører, mødtes vognmandslobbyister
fra Dansk Taxi Råd diskret
med topembedsmænd fra
Transportministeriet og
diskuterede sigtelinjerne
til en moderne taxalov”,
lyder det i bogen.
Ifølge forfatterne var
der tale om varianter
af tre forskellige lobbystrategier.
Stop
konkurrenten: Taxachauffører
valgte klassiske arbejdskampmidler
med
demonstrationer
omkring
Christiansborg,
mobilisering
af
politikere fra rød
blok og Dansk
Folkeparti samt
at bruge pressen
proaktivt imod
Uber.
Forsink konkurrenten: En
stribe
retssager skulle
svække modparten og
give branchen mere
tid til at
omstille
sig til nye tider.
Overhal konkurrenten: Vognmændenes største brancheorganisation valgte
efter interne diskussioner løsningsrettede forhandlinger om at modernisere
den forældede taxilov, som i forvejen
generede branchens egne frontløbere.

Forfatterne
mener, at taxibranchen blot er
fortroppen og har taget forskud på en
udvikling, hvor digitaliseringen vender
op og ned på den velkendte verden.
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”Den svære konklusion hos arbejdsgiverne i Dansk Taxi Råd var, at det
ikke nytter ensidigt at kræve, at de nye
konkurrenter skal holdes ude og allerhelst lukkes, for taxaverdenens vedkommende med domstolenes, politiets
og Trafikstyrelsens hjælp. Måske kunne
Uber ligefrem være den trojanske hest,
der kunne forny en gammeldags branche”, vurderer forfatterne.
Bogen omtaler også lanceringen af
Moove som en Uber-dræber.
”Branchens frontløbere havde ikke
lagt sig om på bagsædet, men brugt
ventetiden, mens Uber blev jagtet af
domstolene og vognmandslobbyisterne
sad til møder med regeringens embedsmænd, på at forberede en ny verden,
hvor erhvervet og nye spillere kører på
mere ens vilkår”.
Politisk kapital i DTR
Forfatterne kalder desuden taxichaufførernes blokering af byen for en anakronisme i forhold til fremtiden og
udviklingen på markedet for transport.
”Danmark skal næppe mange år
frem, før chauffører er overflødige, når

mennesker og varer skal transporteres”,
lyder det i bogen, der henviser til, at Rasmus Prehn har gjort sig til talsmand for
de førerløse biler.
”Hvordan Dansk Taxi Råd stiller sig
over for en fremtid med førerløse biler?
Også her synes vognmandslobbyisterne
at satse på frontgruppen i baglandet.
Organisationstoppen skaffede sig under forhandlingerne mandat fra bestyrelsen til at hviske til regeringens beslutningsforberedende embedsmænd:
”Vores vognmænd vil gerne stå for en
vognpark af førerløse taxaer, når teknologien er moden. Vi vil også sørge for,
at der fortsat er en vognpark af taxaer
med chauffør”.
Bogen konkluderer, at taxibranchen
gennem Dansk Taxi Råd er en lobbyist,
der signalerer parathed til at være en
del af løsningen og ikke problemet og
desuden viser socialt ansvar.
”En indstilling, der – hvis den er mere
end tomme ord – skaffer politisk kapital
i regeringskontorerne”.
Bogens kapitel om taxibranchens
lobbyisme beskriver også udfordringen
i forhold til organisationens bagland,
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som er delt i tre grupper. Fodslæberne,
der mener, at branchen har flyttet sig
rigeligt, midtergruppen, der ikke har
behov for fornyelse, men dog er flytbar
og frontgruppen, der ser fremtiden som
en mulighed frem for en trussel.
Her er spørgsmålet hvilke holdninger
i baglandet man skal forfølge og navigere efter. Også her er der interessante
overvejelser at hente i forhold til taxibranchen.
Tekst: Christina Hammer

Fakta
Bogen er udkommet på Forlaget Gyldendal og titlen er: Flyt magten – sådan bliver du en god lobbyist. Køb
bogen her www.gyldendalbusiness.
dk/products/9788702210613.aspx
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Hybrid
er et
taxihit
Storvognmand satser på hybrider og drømmer om en ren el-taxiflåde, men så
skal kommunen række hånden ud og give taxibranchen lidt kærlighed

U

de i Sydhavnen sidder Haydar
Shaiwandi og drømmer om at
gøre en forskel med de 40 taxitilladelser, han dagligt bestyrer i et vognmandsfællesskab. Fantasien rækker helt
til forestillingen om en ren el-taxiflåde,
men realiteterne rammer med samme
rækkevidde som elbilerne og derfor er
første skridt mod en grønnere taxiverden hybridbilerne. Foreløbig er det blevet til fem hybridbiler fra Toyota i flåden,
men det kan sagtens blive til flere, for de
har indtil vist sig at være en god solid
investering, der samtidig giver renere
samvittighed.
”Vi vil gerne være med til at udlede
færre farlige partikler. Det siger sig selv
– vi kører derude på gaden hver dag. Det
er også vores by, så hvorfor ikke gøre
det bedre, hvis vi kan”, spørger Haydar
Shaiwandi, der så en mulighed for fire
år siden med ny Toyota Prius+.
”Den lød meget interessant, fordi den
har op til syv sæder. Det er en fleksibel taxi
og lige hvad vi har brug for i vores flåde og
grunden til at vi længe har kørt Touran.
Chaufførerne er glade, fordi de har to muligheder med en enkelt bil. De kan køre
storvogn uden at skræmme kunderne
væk med en stor kassevogn og de kan køre
almindelig taxi”, forklarer Haydar.
Billig i drift
Vognmandsvirksomheden drøftede mulighederne med Toyota og den største
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“

bekymring var
selvfølgelig gensalgsværdien.
”Kunne
vi
komme af med
bilerne, når de
var færdige som
taxier eller ville
de komme til at
stå og blomstre.
Vi besluttede, at
Haydar Shaiwandi
kom det så vidt,
så ville vi selv aftage dem og køre dem. Vi kiggede også
på de driftsmæssige omkostninger og
der er en hybrid helt eminent, fordi
den er utrolig billig at vedligeholde.
Vi var skeptiske i forhold til benzinforbruget, men det viste sig, at det
ikke var nødvendigt at bekymre sig.
De kører omkring 17 km på literen og
det var lidt af en åbenbaring for os”,
fortæller Haydar.
Da de første biler kom retur fra første service og fakturaen blev tjekket, var
Haydar lettere forundret.
”Der var skiftet olie og oliefilter. Men
der var ingen bremseskift, men det giver egentlig god mening, for bremserne
slides ikke på samme måde og kan køre
100-120.000 km. Vi har endda et højt
slitageniveau med mange chauffører
på bilerne, der er konstant belagte, i
snit 17,8 timer i døgnet kører de. Alle
de faktorer taget i betragtning blev vi

Vi vil gerne være med til at udlede
færre farlige partikler. Det siger sig
selv – vi kører derude på gaden
hver dag. Det er også vores by...
imponeret over Prius+ efter det første
års tid”, siger Haydar.
Godt gensalg
De første hybridbiler blev købt under
de gamle regler om frikørsel og der var
spænding i vognmandsforretningen, da
de blev sat til salg.
”Indenfor to måneder var de væk og
faktisk gik regnskabet i nul. VI tabte ikke
noget på det og det gav os jo blod på
tanden”, forklarer Haydar.
Toyota lokkede med ny Auris hybrid
og vognmandsforretningen købte fem
biler hjem.
”I et hus af vores størrelse er det nemmere at prøve nyt af og derfor skal vi
også gå forrest. Den enkelte vognmand
skal bruge sin bil som lokkemiddel for
at sikre chaufførtilgængeligheden gennem sin bil og hans økonomi er måske
også mere sårbar med en enkelt eller to
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biler. Der kan vi bedre tage en chance”,
forklarer Haydar, der ikke tøver med at
anbefale Toyota.
”Når man ser på den rene drift, besparelserne og den miljøforbedring, som vi
tager ansvar for, så kan jeg kun anbefale
at prøve en hybridbil. For vognmandens
økonomi er det en udmærket investering, er min vurdering, nu hvor vi har
kørt med Auris et års tid”, siger Haydar.

Haydar Shaiwandi, der bestyrer et vognmandsfællesskab med i alt 40 biler, ser
mange muligheder for en grønnere taxiflåde.
Han satser på hybridbiler indtil teknologien
og infrastrukturen indenfor el og brint er god
og billig nok.

Ren el-taxiflåde
Strategien i vognmandsvirksomheden
er at lade bilerne køre i omkring tre år.
Med den ændrede afgiftslov uden mulighed for frikørsel er vurderingen, at
driften skal være så billig som mulig for
at imødegå de større afskrivninger og
at de to faktorer gerne skulle udligne
sig selv hjulpet af et billigere bilkøb.
Om virksomheden så vælger at betale
afgiften på bilen og forsøge at sælge den
på det danske marked eller om de eksporterer bilerne ud af landet er endnu
ikke fastlagt.
Men det ligger til gengæld fast, at andelen af hybridbiler sagtens kan øges, så
flåden bliver større på hybriddelen. Kunderne er nemlig glade for hybridbilerne
og der har ikke været de store problemer
med at få chauffører til bilerne.
”Ønskescenariet ville være rene elbiler, men det er ikke realistisk endnu
med rækkevidde og infrastrukturen omkring tankning. Brint er på nuværende
tidspunkt mere realistisk end el, men
teknologien er stadig for dyr. Men når
jeg siger el, så handler det jo ikke kun
om ren luft og bedre miljø. Det handler også om, at vi har en årlig udgift til
brændstof på tre millioner kroner og
kan vi bringe den ned, så er det godt

for bundlinjen. Derfor er vi meget opmærksomme på alternative muligheder
og lige nu er hybrid det bedste”, konkluderer Haydar.
Kærlighed fra København
I spørgsmålet om en grønnere taxiflåde
efterlyser Haydar Shaiwandi en håndsrækning fra Københavns Kommune.
”Jeg kunne da godt tænke mig en
håndsrækning til taxibranchen fra Københavns Kommune. Langt de fleste i
taxibranchen ønsker at bidrage positivt.
København er jo vores arbejdsplads, vi
er selv borgere og forureningen rammer
også os, så vi vil gerne være med til at
forbedre miljøet, men kommunen må
forstå, at vi ikke kan lave et teknologisk
skift fra dag til dag og at de også har
et medansvar for infrastrukturen. De
kunne skubbe på udviklingen gennem
flere holdepladser og bedre vilkår for de
grønne taxier – det kunne være en tilladelse til at køre i busbanerne, hvis man
kører hybrid eller el-bil. Den slags tiltag,
der ville motivere flere vognmænd til at
prøve ny teknologi”, siger Haydar, der
tror, at flere ville turde tage skridtet,
hvis de havde kommunen i ryggen.
”En tankstation for el og brint i hjertet af København og privilegerede holdepladser. Det ville vi komme langt med.
Københavns Kommune skulle tage og
give os en kærlig hånd og vise os, at de
vil værne om taxibranchen og hjælpe
os på vej med den service, vi yder til
byen. Vi er med til at holde København
kørende, en storby har brug for et stærkt
taxierhverv ellers er det en svækket by”,
siger Haydar.
Tekst: Christina Hammer
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Jeg kan godt lide
tanken om at bidrage
positivt til miljøet
Det bedste ved hybridbilen er den rolige og støjsvage fornemmelse,
mener taxichauffør Lasse Rathje

D

a Lasse Rathje startede som
chauffør i taxibranchen for et
års tid siden, havde han en klar
opfattelse af hvad en taxi er.

”En taxi er en stor Mercedes. Men når
man så kører rundt, så opdager man
hvor mange forskellige mærker og modeller, der faktisk findes som taxier. Det

er meget mere end Mercedes. Min oplevelser lige nu er, at der er mange flere
biler fra VW og Toyota end nogensinde
før. Bil handler meget om vaner, men

Lasse Rathje sammenligner størrelsen på sin Auris hybrid med en Mercedes C-klasse, men nyder til gengæld den helt rolige fornemmelse
med hybridbilens automatgear, der fungerer nærmest umærkeligt.
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“

Toyota er en rigtig fin
bil og hybriden virker
rigtig godt til taxikørsel. Man finder faktisk
ud af hvor meget man
kører på batteriet og
ren el, når man kører
inde i byen...
Lasse Rathje

når man først kommer ud over dem og
forestiller sig selv køre noget andet end
Mercedes, så er det altså helt fint. Vi
sidder en hel arbejdsdag i de biler, ti
timer eller mere. Vi kører i nye biler
med godt udstyr og bekvemme muligheder. Så jeg synes ikke vi skal klage
så meget”, siger Lasse, der det meste af
sin chaufførtid har kørt i Auris hybrid
fra Toyota.
”Toyota er en rigtig fin bil og hybriden virker rigtig godt til taxikørsel. Man
finder faktisk ud af hvor meget, man kører på batteriet og ren el, når man kører
inde i byen. Det er ret utroligt, hvad man
kan drive ud af den. Jeg kan godt lide
tanken om, at jeg er med til at bidrage
positivt til miljøet, fordi jeg bruger mindre benzin. Jeg kan mærke, at jeg tanker
mindre og så tænker jeg da naturligt på,
at det er godt for miljøet og godt for os,
der opholder os ude i det hele dagen”,
forklarer Lasse.
Hans fornemmelse er, at kunderne
stadig synes det er nyt og sjovt at blive
hentet og bragt i en hybridbil.
”Det giver noget at tale om og folk får
en god og behagelig tur. Turen er bare
mere rolig, fordi bilen larmer mindre.
Det synes jeg er den største forskel. Det
er meget roligt at køre i en hybridbil og
automatgearet er helt anderledes. Det er
ligesom et langt træk og man mærker
ikke skiftet, hvilket giver den her rolige
fornemmelse”, siger Lasse.
Rent størrelsesmæssigt sammenligner han Auris hybrid med en Mercedes

C-klasse og man undgår nok aldrig at
rykke lidt rundt på sæderne alt efter
hvem, der træder ind i bilen.
”Man skal altid rykke rundt på sæderne. Det skal man som regel, når man
kører med høje mennesker, men jeg har
aldrig oplevet, at der er for lidt plads i
bilerne. Heller ikke i Auris. Det kan da
godt være, at meget høje chauffører vil
have et problem, men jeg har altså ingen
problemer”, siger Lasse, der elsker jobbet som taxichauffør.
”Jeg kan godt lide at give kunderne
en god tur. Jeg har selv kørt meget taxi
som kunde og oplevet, at service åbenbart kan være en svær ydelse at levere.
Jeg tænkte da meget over, om man bare
bliver mavesur af at køre taxi eller om
det er noget medfødt. Men jeg tog chancen og gik ind i faget, fordi jeg godt kan

lide at snakke med folk. Man møder ikke
to mennesker, der er ens. Jeg har altid
arbejdet i servicebranchen og altid haft
en drøm om at blive limousinechauffør. Det er ikke altid, man kan blive det,
men så kan jeg yde limousineservice
i min taxi. Jeg elsker at køre bil og se
byen skifte efter årstiderne. Man lærer
byen at kende og lægger mærke til de
mindste forandringer. Man ånder og lever ligesom med byen, når man kører
taxi”, siger Lasse.
Tekst: Christina Hammer

Oplysning om priser
I april udgaven af bladet TAXI har vi kommunikeret Via Bilers taxi priser. De viste
priser fra Via Biler, kan variere efter hvad I ønsker at medtage i ydelsen. Kontantprisen er incl. moms, men alle ydelser er oplyst ex. moms ved en fejl. Årsagen til at
leasing er en god idé, når det kommer til taxi’er, er at taxivognmanden kun betaler
den moms han forbruger. Det betyder, når bilen har kørt i to år og skal tilbage til
leasingselskabet, vil leasingselskabet kunne sælge bilen til udlandet, uden at betale
moms og det gør bilerne mere attraktive i udlandet. I relation til konkrete priser
henstiller vi til, at I kontakter jeres lokale Toyota forhandler. Jeres lokale Toyota
forhandler vil beregne en leasingydelse, der bliver sammensat til at matche dine
specifikke ønsker til udstyr samt kilometer.
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Generalforsamling 2017
Af direktør Trine Wollenberg

Dansk Taxi Råds
beretning 2016-2017
Et travlt år med stærk politisk interessevaretagelse på taxibranchens vegne
har ført til en stemmeaftale om ny taxilov. Arbejdet med den ny lov har været
i absolut fokus i årets løb, men der har også været andre gennemgående temaer – blandt andet Uber og Flextur ligesom et spændende udviklingsarbejde
med at integrere taxien i den nordjyske rejseplan ser ud til at lykkes hen mod
efteråret og dermed kan det forsøg bane vejen for en helt ny platform, som taxierne kan tilbyde sig på.

Ny taxilov kom på plads
Arbejdet omkring en ny taxilov har
fyldt rigtig meget i året, der er gået.
At der er politisk fokus på taxilovgivningen er ikke nyt. Senest i 2014, hvor
en liberalisering af taxilovgivningen
blev lanceret i forbindelse med vækstpakken, men hvor enighed mellem
partierne ikke kunne opnås. Dengang
var taxibranchen ganske tilfreds med,
at ændringer i taxiloven blev ryddet
af vejen, men verden forandrer sig og
taxierhvervet skal følge med. Derfor
har Dansk Taxi Råd denne gang påtaget sig en langt mere aktiv rolle i at få
ændret lovgivningen. Sammen med DI
Transport, Dansk Erhverv og Danske
Busvognmænd lavede vi en opfordring
til daværende transportminister Hans
Christian Schmidt om at få revideret
taxiloven. Og opfordringen blev taget
op i 2016, hvor transportordførerne begyndte at forhandle om en ny taxilov. At
forhandlingerne har været mødt med
bump på vejen er vist ingen hemmelighed. Liberal Alliance og Konservative ønskede at liberalisere taxiloven, så Ubers
forretning kunne blive lovlig, hvorimod
Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet
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ønskede at sikre, at der var kontrol med
skattebetalingerne og ordnede forhold
i taxibranchen. På grund af de store
politiske forskelle, blev det nogle langstrakte forhandlinger, hvor der først i
slutningen af 2016 så ud til at danne
sig et flertal for en ny taxilovgivning,
der favnede synspunkterne fra DF og

oplevet som lyttende og pragmatisk i sin
tilgang til taxierhvervet.
Selv om der stort set lå en aftale klar
efter Hans Christian Schmidt, valgte regeringen i december at lancere sit eget
udspil til en ny taxilovgivning, kaldet
”Taxi til fremtiden”. Et udspil, som set
med Dansk Taxi Råds øjne, var meget

S. Men lige som partierne skulle til at
lukke en aftale, skete der et regeringsskifte i Danmark. Venstre inviterede
Konservative og Liberal Alliance med i
regeringen og transportområdet fik ny
minister ved navn Ole Birk Olesen fra
Liberal Alliance og vi måtte sige farvel til
Hans Christian Schmidt, som vi havde

liberalt og på mange måder så ud til at
være tilpasset til en enkelt virksomheds
forretningsmodel. Regeringen ønskede
at fjerne samtlige krav for at få en universaltilladelse, at opdele markedet i bestillingsture og gadeture, hvor det kun
var gadeturene, der skulle udføres med
taxameter og sædeføler samt endelig
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at private personer med sin private bil
kunne udføre taxikørsel.
Der skal 90 mandater til at lave en
politisk aftale og det stod hurtigt klart,
at flere partier med DF og Socialdemokratiet i spidsen ikke var indstillet på
at lave en aftale med regeringen, hvis
”Taxi til fremtiden” ikke blev ændret
på væsentligste punkter. Selv om spillet
om taxilovgivningen til tider, så ud til
at være en ideologisk kampplads og det
var svært at nå hinanden, så blev der
den 9. februar indgået en aftale om ny
taxilov, hvor alle parter er med undtaget
Alternativet og Enhedslisten.
Taxiaftalen indeholder en lang række
elementer som var ønsket fra Dansk Taxi
Råds side. Blandt andet muligheden for
at drive taxivirksomhed i selskabsform,
kørselskontorerne bliver ”herre i eget

hus” og kan selv vælge forretningsmodel, serviceniveau og dækningsområde.
Antalsbegrænsningen bliver ophævet
og det ved vi godt kan gøre de fleste taxivognmænd nervøse og de spørger selv
sig om det er muligt at dele kagen med
flere? Kagen behøver dog ikke at være
en statisk størrelse, kagen kan sagtens
gøres større eller tilpasses. Den nye taxiaftale giver netop mulighed for at drive
taxiforretningen i mere fleksibel form
og mulighed for at udvide forretningsområdet. Antalsbegrænsningen bliver
hellere ikke ophævet fra den ene dag
til den anden. Politikerne skal faktisk
roses for, at de netop har haft øje for,
at erhvervet skal kunne tilpasse sig en
ny verden og har derfor aftalt en overgangsordning på tre år, hvor antallet
af tilladelser bliver gradvis øget med

500 pr. år og det er vel at mærke 500
universaltilladelser, som fremadrettet
kommer til at dække de fire nuværende
tilladelsesformer.
Sidst men ikke mindst er der aftalt en
evaluering af loven efter 1 år, 3 år og 6
år, så er der forhold, der ikke fungerer
efter hensigten, vil man meget hurtigt
regulerer dette.
Fremtiden bliver spændende, hvor
der vil komme nye spillere på markedet,
der både vil udfordre det nuværende taxierhverv, men også vil kunne tilføre erhvervet noget nyt. Det er vigtigt at huske
på, at erhvervet har en fordel – vi har
kunderne i dag, sørg for at lytte til kundens behov og giv dem en god service, så
forbliver de også loyale kunder.

Slut med Uber i Danmark

Mange taxiførere, særligt i hovedstadsområdet, har i forløbet siden sidste generalforsamling, hvor Uber har taget
betydelige markedsandele fra taxibranchen, skullet gå grueligt meget igennem før det skulle komme så vidt, at Uber
indstillede sin organiserede pirattaxikørsel. Ubers ulovlige aktiviteter har særligt ramt aften- og natchaufførerne
i hovedstadsområdet hårdt på deres indtjening. Tidligere
kunne de lave en god skilling og opveje en svag omsætning i
ugen, men det blev hurtigt svært med Ubers tilstedeværelse.
Vognmænd har været tvunget til at afskedige chauffører og
meldingerne fra taxichauffører og vognmænd har været, at
de har mistet 20-30 procent af deres indtjening. Uber har
rent økonomisk kun ramt taxibranchen i hovedstadsområ-

det, men den ideologiske kamp om taxi og Uber, har ramt
alle i taxibranchen.
Så meget desto mere glædeligt er det, at andet halvår af
2016 var året, hvor anklagemyndigheden endelig vågnede op
til dåd og fik sat skub i sagerne mod Uber og deres chauffører. I juli blev de første seks Uber-chauffører idømt bøder på
mellem 2.000 og 6.000 kroner ved byretten i København. En
dom som siden hen blev stadfæstet i Østre Landsret. Dommen
havde været længe ventet af både taxibranchen, politikere og
ikke mindst politiet, der løbende har langet en lind strøm af
bødeforlæg ud til de Uber-chauffører, der er blevet stoppet
rundt omkring i Københavns gader. 2016 blev også året, hvor
Anklagemyndigheden endelig åbnede en sag mod selve selskabet Uber, der i øvrigt har valgt at betale bøden på 30.000 kr.
og slippe for retssagen.
Tirsdag den 28. marts meddelte Ubers talsmand i Danmark, Kristian Agerbo, at Uber lukker i april. Efter to og et
halvt år nåede Uber endelig frem til, at taxilovgivningen
faktisk også gælder for dem, og dermed tog de konsekvensen
og lukkede deres forretning. Bedre sent end aldrig fristes
man til at sige, for sagen er jo den, at Uber hverken er lovlig
under den nuværende taxilovgivning og heller ikke under
den fremtidige, men det har de indtil den tirsdag i marts
afvist at forholde sig til. Uber knyttede sit håb til, at en ny
taxilov ville været designet efter deres forretningsmodel,
og det var da også tæt på med regeringens udspil ”Taxi til
fremtiden”. Heldigvis var der ikke politisk flertal for denne
model. I stedet valgte man som tidligere omtalt at modernisere og liberalisere dele af taxiloven, men heldigvis ikke
skattekontrol og ordnede forhold.
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Flextrafik forvrider
konkurrencen
Flextrafik er vores Uber lyder det ofte fra
taxivognmænd i provinsen. Selvom Flextrafik ikke overtræder taxilovgivningen
på samme måde som Uber, så forstår vi
godt symbolikken i sætningen. For sagen
er, at specielt Flextur meget ofte opleves
som ulige konkurrence til det privat taxierhverv. Den ulige konkurrence består
i, at kommunerne giver tilskud til ture,
der til forveksling ligner taxikørsel. Det
som var ment som en erstatning for en
busrute, der bliver nedlagt, opleves ofte
som et subsidieret taxiprodukt. Dansk
Taxi Råd har på forskellig vis forsøgt at
forklare udfordringerne med Flextur
over for kommunalpolitikerne. Nogle
kommuner har reageret ved at sætte
fokus på, hvad Flextur koster for kommunen, andre kommuner har indført
restriktioner på brugen af Flextur inden
for byzonerne. Ringsted kommune er en
af de kommuner, som har forsøgt sig
med restriktioner i brugen af Flextur inden for byzonen. Et forsøg, som havde en
positiv effekt på det lokale taxierhverv,
men som Ringsted Kommune desværre

ikke valgte at gøre permanent. Sagen
er at selv inden for byzonerne begynder
man at spare på busruterne og det efterlader ifølge kommunen svage borgere i
en uheldig situation med begrænset
muligheder. Derfor har Ringsted Kommune valgt at åbne op for Flextur igen
i hele kommunen for alle borgere. Det
synes Dansk Taxi Råd er ærgerligt, da der
i vores optik var andre løsninger. For eksempel har vi tidligere drøftet med trafikselskaberne, at man kunne indføre en
højere Flexturs takst for ”raske” borgere,
der bruger tilbuddet som erstatning for
taxi og en anden takst for pensionister
og svage borgere. Desværre er det ikke
en model, som har vundet særlig lydhørhed hos trafikselskaberne, som i vores
optik blot ønsker at fastholde Flextursproduktet i sin eksisterende form.
I Dansk Taxi Råd vil vi fastholde fokus
og dialogen med trafikselskaberne, da
det er nødvendigt at finde en balance
mellem, hvad der er offentlige opgaver
og hvad der er private opgaver. Kommunerne ejer trafikselskaberne og kan

derfor gøre deres indflydelse gældende
i de enkelte bestyrelser og vi kan kun
opfordre til, at man i forbindelse med
det kommende kommunalvalg tager
debatten med kandidaterne vedrørende
kommunernes transportopgaver og forpligtelser. Kommunerne ønsker med
den ene hånd et velfungerende taxierhverv, men med den anden hånd øger
de brugen af Flextrafik og Flextur og det
har konsekvenser for taxierhvervet.

Taxi med i Rejseplanen
TAXI

Selvom taxibranchen meget
ofte oplever, at trafikselskaberne ikke er en reel sam-

arbejdspartner, så oplever
Dansk Taxi Råd generelt en
god dialog og fokus på, at vi
skal samarbejde. Et nyt tiltag,
som Nordjyllands Trafikselskab (NT) har taget initiativ
til, er den Nordjyske Rejseplan, som netop fokuserer
på samarbejde og samspil
mellem de forskellige transportformer. Rejseplanen i
Nordjylland, som bygger
på den kendte Rejseplanen,
skal udvides til at omfatte
ikke bare bus og tog, men
også delebiler, samkørsel
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og taxi. Det handler nemlig
om mobilitet for kunderne.
Hvordan får kunderne det
bedste tilbud i forhold til den
enkelte rejse og i forhold til
de mange transporttilbud,
uanset om disse er private
eller offentlige.
Taxierne i Nordjylland er
gået sammen og har dannet
en forening, der kan være aftalepart over for NT. På tværs
af bestillingskontorer og
landvognmænd. Det handler nemlig om, at jo flere der
er på Rejseplanen, jo flere

taxitilbud får kunden, når
der søges på en rejse. På nuværende tidspunkt er vi ved
at undersøge teknikken bag
integrationen mellem taxi
og rejseplanen. Der forestår
nogle investeringer og de forskellige systemer skal kunne
tale sammen. Det er en opgave, som vi forventer kan
løses, således at taxierne er
et tilbud i den Nordjyske Rejseplan, når den går i luften
til efteråret.
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Valg til bestyrelsen

▲

Torben Kirketerp,
Esbjerg Taxa,
genopstiller til
bestyrelsen

Hendrik Larsen,
4x48, genopstiller
til bestyrelsen

Benny Jensen,
Dantaxi Bornholm genopstiller
ikke til bestyrelsen

Bestyrelsen
indstiller Inger
Therkildsen, Kalø
Taxi, til en post i
bestyrelsen.

▲

Ole Palsberg,
Dantaxi RoskildeLejre, genopstiller til bestyrelsen

▲

kildsen, Kalø Taxi, til en post i bestyrelsen. Der skal yderligere
vælges tre suppleanter til bestyrelsen. Her genopstiller Ole Gaarde Kristensen, Næstved Taxa. De to øvrige suppleanter, der
blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling i Odense
sidste sommer er Torben Kirketerp, der altså allerede er trådt
ind i bestyrelsen og Inger Therkildsen, som bestyrelsen indstiller til valg til bestyrelsen og der skal således findes to nye
suppleanter.
Ved redaktionens slutning var fristen for at opstille som kandidat eller stille forslag ikke udløbet. Dansk Taxi Råd informerer
om dette på taxi.dk frem mod generalforsamlingen.

▲

Benny Jensen ønsker ikke genvalg til Dansk Taxi Råds bestyrelse, der anbefaler, at Inger Therkildsen fra Kalø Taxi træder
ind i bestyrelsen.
Efter de ny vedtægter foregår valg af medlemmer til Dansk
Taxi Råds bestyrelse på generalforsamlingen. I år er Torben
Kirketerp, Esbjerg Taxa, der tidligere på året erstattede Gert
Mark fra Dantaxi Aalborg i bestyrelsen, på valg. Ligeledes er
Ole Palsberg, Dantaxi Roskilde-Lejre på valg ligesom Hendrik
Larsen, 4x48 er på valg. Alle tre kandidater modtager genvalg.
Benny Jensen, Dantaxi Bornholm er ligeledes på valg, men
ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller Inger Ther-

▲
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PROGRAM
Dansk Taxi Råds ordinære generalforsamling
Fredag den 5. maj 2017,
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Kl. 10.00

Leverandørudstillingen åbner i Munkebjergsalen og der
bydes på kaffe og morgenbrød

Kl. 13.00 – 14.00

Frokost (skal bestilles hos DTR).

Kl. 14.30 – 15.00

Registrering og udlevering af stemmekort.

Kl. 15.00 – 16.00

Generalforsamlingen åbner.

Kl. 16.00 – 16.30

Kaffepause i Munkebjergsalen.

Kl. 16.30 – 17.30

Generalforsamling.

Kom og vær
med
Det er gratis for alle medlemmer at deltage i selve generalforsamlingen, hvor
Dansk Taxi Råd er vært ved kaffe og kage
i pausen. Frokost på dagen, festmiddag og
overnatning skal tilkøbes og bestilles hos
Marianne Atting på ma@taxi.dk.

Kl. 18.00		Leverandørudstillingen lukker.
Kl. 19.00 		Velkomstdrink / Festmiddag. (skal bestilles hos DTR)
Musik: Poul Anker & Nicole
Underholdning: Jette Torp med en hemmelig gæst.

UDSTILLING
Dem kan du møde på
generalforsamlingen.

UDSTILLING 2017

BAGVÆG

Skandinavisk Motor

ATD

8

BNR A/S

Kia Import Danmark

Århus Taxa

9

VBI Groupe

9A
10

Circle K
Dan-Glas
Dansk Firmagaver

Finn Frogne

ATD

7A

Finn Frogne

11

Dan-Glas

DanTaxi

7
Dansk
Firmagaver

Halda

Mercedes-Benz Danmark

Finn Frogne

12

6
15

KIA Import Danmark

13

Mercedes-Benz Danmark
Nordfyns Finans

DanTaxi

Transport
Data System

Skandinavisk Motor

14

5

Taxa Data
Toyota Danmark

Toyota
Danmark

BNR A/S

Transport Data System
Trapeze Group Europe
VBI Group
Århus Taxa
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Jette Torp og hemmelig
gæst underholder
Super sangerinde med stor stemme og en ”stærk” overraskelse på piano
underholder til festmiddagen

M

ed sin akustiske guitar, gode sange og sin pianist, tilsat elegant entertainment, er Jette Torp et både intenst,
musikalsk og underholdende bidrag til en vellykket aften. De mange år på landevejen med både store og små shows og
koncerter gør Jette Torp til én af landets mest erfarne og dygtige
sangere og entertainere. Hun er begge dele og tilmed også musiker. En stærk, selvstændig og powerfuld dame at få besøg af med
hjertet på det rigtige sted. Repertoiret spænder vidt, fra kendte
numre til sange, der rører.
”Mange af sangene er valgt, fordi de støtter op om en god historie, jeg gerne vil fortælle, mens andre sange er med, fordi jeg
simpelthen ikke kan undvære dem”, siger Jette Torp, der glæder
sig til at underholde med sin gode musik til festmiddagen, hvor
hun også medbringer en hemmelig gæst.
Tekst: Christina Hammer

Poul Anker & Co
spiller op til dans
Traditionen tro er det Poul Anker, der styrer løjerne på dansegulvet med sit brede udvalg af
populærmusik. Vi kender dem
normalt som PopCorn, men
i år har de glade drenge fået
forstærkning af sangerinden
Nicole, der lilgesom Poul Anker
har begået sig inden for populærmusikken i en del år. Under
middagen imponerer hun publikum med smukke numre som
"Heal the world", "Hopelessly devoted to you" og "Thank
you for the music". Til dansen
spænder repertoiret vidt fra
kunstnere som Medina, RayDee-Ohh, Søs Fenger, Dodo &
The Dodos, Gloria Gaynor, Dolly
Parton og Olivia Newton-John.
Poul Anker var keyboardspiller i et af 80´ernes mest populære danseorkestre i Danmark,
nemlig Fancy, og han betjener
tangenterne og synger lead- og
korstemmer. Danserepertoiret
består af musik fra de seneste 40-50 år, hvor der kan serveres
lige fra dansktop, over disco til rock´n´roll, så der er noget både
for de unge og noget for de knap så unge.
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BILENS VIGTIGSTE
VÆRKTØJ...

Opgradér dit vognudstyr med
fremtidens teknologi

Vi ses på
DTR Årsmøde
den 5. maj!

Frognes nyeste vognsystem benytter
TomTom navigation og Bambora betalingsteknologi, hvilket styrker din forretning gennem optimal funktionalitet
og kundebetjening.
Navigation fra TomTom
Frogne har testet og valgt den nyeste generation af dispaching enhed, og valget er faldet på
TomTom’s BRIDGE tablet. Med den kan du udnytte hele Frognes palette af booking, dispatch
og administrative løsninger i årene fremover.

Vælg selv apps
På TomTom BRIDGE kan der installeres apps
med fx tog-, færge- og flytider, konferencer og
koncerter og andre begivenheder, som du kan
bruge i din turplanlægning og til at yde bedre
kundeservice.
WIFI mulighed
TomTom BRIDGE åbner også mulighed for WIFI
i vognen, og dermed de mange muligheder for
at udnytte trådløst internet og tilbyde kunderne
web adgang.

Finske Kymenlaakson Taksi Oy
har som det første selskab i
Norden netop indfaset Frognes
mobile taxameterløsning
i samtlige 300 vogne.
Frogne Bridge
løsninger i drift:
 Taxi Kurir Cabonline (Sverige)
 Kymenlaakson Taksi (Finland)
 Esbjerg Taxa (Danmark)
 Skien Taxi (Norge)
 TopCab Cabonline (Sverige)
 SverigeTaxi CabOnline (Sverige)
 Taxi Harburg Hamburg (Tyskland)
 Herning Taxa (Danmark)
 Hreyfill Taxi (Island)

FROGNE
Taxameter TM3

TOMTOM
Bridge Dispatch Tablet

BAMBORA
NFC betalingsterminal

FROGNE
Printer V4

Finn Frogne A/S · Ishøj Søndergade 19 · DK-2635 Ishøj · Telefon: 43 32 77 33 · info@frogne.dk · www.frogne.dk

KRYDSORD

Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd
Formand
John Lindbom
Tlf: 4014 4729
lindbom@dantaxi.dk
Næstformand
Tadzudin Kasami
Tlf: 2216 6470
tka@taxifyn.dk
Benny Jensen
Tlf: 4041 0787
taxi-benny@jensen.mail.dk
Hendrik Larsen
Tlf: 2363 5588
hendrik@godmail.dk

Ole Palsberg
Tlf: 2072 6979
op@roskilde-taxa.dk
Richard Motzfeldt
Tlf. 2830 8588
formand@aarhus-taxa.dk
Torben Kirketerp
Tlf: 2222 1930
torben@esbjergtaxa.dk

FØDSELSDAGE I MAJ/JUNI
50 år: 08. juni, Aid Said, Aarhus Taxa
60 år: 05. maj, Carl-Erik Larsen, Næstved Taxa. 19. maj, Orla
Bech Jensen, Odense Taxa. 28. maj, Birthe Hansen, Horsens Taxa.
13. juni, Jes Ladefoged, TaxiNord
65 år: 03. maj, Bent Thøgersen, Esbjerg - Varde Taxa. 04. maj,
Peter Kjærgaard, Odense Taxa. 30. maj, Johannes Thøgersen, Dantaxi Thisted
70 år: 16. maj, Steen Johansen, TaxiNord. 16. juni, Harald
Christensen, Tdl. Dantaxi Viborg. 22. juni, Svend Kurt Jakobsen,
Fredericia Taxi. 22. juni, Poul Erik Jensen, TaxiNord
75 år: 26. maj, Knud Erik Lundager, Tdl. Dantaxi Thisted. 19.
juni, Ib Bøgild Hansen, Tdl. Odense Taxa. 20. juni, Riaz Ahmed,
TaxiNord
85 år: 11. juni, Else Frimann, Tdl. Fredericia Taxi
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NÅR EN BIL
BLIVER TIL EN
ARBEJDSPLADS.
Få masser af udstyr og
komfort når du sætter
dig i dit nye kontor.

OPTIMA SW fra kr. 194.999,Forbrug: EU-norm 21,7 km/l ved blandet kwrsel. CO2: 120 g/km

Forfwrende fornuftig
Den viste bil er med ekstraudstyr. Ekskl. leveringsomkostninger og evt. farvetilleg.

