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Februar 2017 22. årgang

Også ulovlig udelukkelse
af chauffører i TAXA 4x35
Lovudkast med mange
uafklarede spørgsmål

Gælder også Flextrafik, sygetransport og limousine.
Løbende holdstart i Jylland og på Sjælland.

BLIV TAXIVOGNMAND NU

Kampagnepris i begrænset periode: kun 4.500 kr.

Ring 75 72 47 00
eller tilmeld direkte på
www.dekra-vognmand.dk

ADVOKATER
Adil Advokater

Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk
Tlf. 21 95 89 95

Carsten Bo Nielsen, Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

FINANSIERING
Mercedes-Benz Finans Danmark AS

EUC Nord

Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

EUC Sjælland i Køge

Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

UCplus A/S

Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00

Vognmmandsspecialisterne ApS

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk
E-mail:specialisten@mail.dk

Larsens Auto-El

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

RTT

Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: info.finans.dk@daimler.com
www.mercedes-benz.dk

Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

Nykredit Leasing A/S

MERCEDES SERVICE/PLADE

VOLVO-RESERVEDELE

Gørløse Auto Import ApS

Spar op til 60% på Volvo-reservedele

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

FORENINGER/FAG.ORG.
Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
Danmark

Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

Chaufførernes Fagforening i København

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll

AMU SYD

C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

TUC A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Flere steder i landet. Tlf. 43 425 425
E-mail: tuc@tuc.dk - www.tuc.dk

Buskort - BAB – Flex

Få flere muligheder – tag dit kort nu - kontakt os
T: 4829 0000 – M: info@esnord.dk - esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland
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Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

REVISION OG BOGFØRING

KURSER/UDDANNELSE

Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

P.O. AUTO

Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere
information om medlemskab.
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TaxiRiget ApS

Birkedommervej 27, 1. 2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

Revisionsanpartsselskabet

REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

Stedet hvor alle med budskaber
til taxibranchen er registreret.
For 1.275 kroner excl. moms (3
linier) er du med i “Kontakten”
i et halvt år (6 udgivelser). For
yderligere information: Taxi Danmark tlf. 49 262626

Også ulovlig
udelukkelse
af chauffører i
TAXA 4x35
Tekst og foto: Tommy Verting

læser det, et system, der vil betyde, at førere med lav rating

Det er ikke kun 4x48 TaxiNord,

udelukkes. Før rating systemer

som udstiller deres chauffører

blev indført var det muligt via det

og vognmænd i en gabestok

eksisterende system for bestil-

via et rating system i selskabets

lingskontoret at behandle klager.

App. Det samme gør TAXA 4x35

Man kan tale med vognmanden,

og nu skærper de ydermere re-

og han kan tale med chaufføren.

gelsættet for at ramme chauffø-

Der kan efter bestemte regler

rer med lav rating.

gives disciplinærboder og radio-

I første omgang vil chauffører

lukning. Alt sammen noget hvor

at være med i eller ej. Intet i

under den ordning graduere kun-

med en rating på 2 eller derun-

der er visse krav om, at sagsbe-

turfordelingen i et bestillings-

der, således at særlige kundety-

der ud af fem mulige stjerner

handlingen foregår betryggende.

kontor er frivilligt,” understreger

per kun fordeles til bestemte

blive udelukket fra at køre priori-

Hvis jeg som kunde er urimelig

Henrik Karl Nielsen. Han mener

kategorier af vognmænd. Og

tetskunder, men om kort tid æn-

og klikker negativt, når jeg rater

også, at man med TAXAs app

bestillingskontoret er ikke en

dres den grænse til 2,5 og ifølge

en fører, kan jeg medvirke til,

grundlæggende støder på et

kursusvirksomhed. Sådan en kan

TAXA 4x35´s interne nyhedsbrev

at føreren lukkes ude. Det er

andet problem:

naturligvis ligge i en økonomisk

vil grænsen muligvis blive sat

helt uacceptabelt at introducere

endnu højere.

gadens parlament og ramme

gives der ikke kunden et frit

hver betydning for ligefordelings-

mennesker på deres indtjening,”

valg. Kunden skal bestille taxa

princippet. Det her er et eksempel

fastslog advokaten i artiklen.

gennem et bestillingskontor. Alle

på, at kundernes og vognmæn-

skal være tilsluttet og betale.

denes behov ikke tilgodeses af

Hvis en chauffør i TAXA 4x35
ikke opnår en rating på over 2,0,
vil han ud over at blive frataget

”Med den eksisterende lov

forening, men det er uden en-

Hjemmelavet
disciplinærsystem

Skal den vognmand, der har

den gældende taxilov. Man har

kunder også være tvungen til - mod

en chauffør, der har fået dårlige

i årevis haft VIP-ordninger og

egenbetaling, at deltage i et kur-

Henrik Karl Nielsen stiller også

ratings, mon betale samme

andet som små parallelordnin-

sus, som skal bestås for igen at

spørgsmål omkring, hvor stor en

pladsleje, som de andre? Ja,

ger, og tilsynsmyndighederne

få adgang til prioritetskunderne.

del af den samlede radiokørsel,

naturligvis,” understreger Henrik

har lukket øjnene. Det er endnu

der vil være dækket af app’en?

Karl Nielsen.

et tegn på, at loven skal ændres,

muligheden for at køre prioritets-

Ulovligt

”Hvis den bliver populær, vil

fastslår Henrik Karl Nielsen.

I januar-udgaven af TaxiMinibus

den vel erstatte store dele af

Loven skal ændres

Danmark var advokat Henrik

de sædvanlige radioture. Så er

”Ordningen med tilslutningspligt

nyhedsbrev er der pt. 15 chauf-

Karl Nielsen (H) fra Advokatfir-

føreren ilde ude, hvis han lukkes

er baseret på, at bestillingskon-

fører ud af ca. 2.000 chauffører,

maet Koch/Christensen fremme

af deres rating system. Det er et

torerne har et - og kun et -formål,

som har en rating på 2,0 eller

med en alvorlig kritik af 4x48

hjemmelavet disciplinærsystem,

nemlig at fordele telefonbestilt

lavere.

TaxiNords netop oprettede rating

der indføres helt uden om de

kørsel til vognmændenes vogne.

system via selskabets nye App

regler, der allerede findes. Og

Kørsel skal fordeles ligeligt, og

kaldet Moove:

det er ikke bare et frivilligt

vognmændene skal betale for-

system, som man kan vælge

holdsmæssigt. Man kan ikke

”Rating systemet er, som jeg

Ifølge TAXA 4x35´s interne
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Oplysninger om vognløb er offentligt tilgængelige

Derfor er det en dum ide at
snyde med angivelse af
arbejdstid på lønsedler
Tekst og foto: Tommy Verting

Advokat Henrik Karl Nielsen

forbindelse gerne advare flex-

lade være, men at vognmanden

(H) fra Advokatfirmaet Koch /

vognmænd og give et par gode

omvendt over for Trafikstyrelsen

3F har p.t. et større tiltag over

Christensen er ikke involveret i

råd med på vejen:

er forpligtet til at lønne m.v. efter

for OST-vognmænd, der kører

de to sager, men i et par andre

”Det som en flexvognmand

en kollektiv overenskomst. Vogn-

flextrafik. Den største sag er en

sager mod mindre vognmænd,

skal gøre sig klart er, at han på

manden skal derfor have styr på

varslet konflikt mod Vestjysk

hvor det ikke er kommet så vidt,

den ene side selv kan vælge,

sine arbejdsvilkår.”

Busser, ligesom der kører en sag

at der tales om krav om over-

om han vil være med i en

mod Møller Sæby i Frederiks-

enskomst og varsel af blokade.

arbejdsgiverforening eller selv

mæssigt krav på et fyldestgøren-

vil indgå overenskomst eller

de ansættelsesbrev efter ansæt-

havn.
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Henrik Karl Nielsen vil i den

”At alle chauffører har lov-

telsesbevisloven. 3F kontrollerer

arbejdstid på lønsedlerne. Det

De accepterer alt for lave bud,

kede vognmænd nemlig have et

i deres medlemssager, at dette

vil formentlig berettige trafiksel-

selvom de godt ved, at det ikke

problem. Forventer de bestemte

er overholdt. En overtrædelse

skaber til at ophæve kontrakten,

kan lade sig gøre kun at tage

standarder efterlevet, skal disse

kan koste en godtgørelse på op

og tilladelserne kan tilbagekal-

helt ned til 215 kroner i timen

efterleves af alle, der byder.

til 10.000 kroner.”

des af Trafikstyrelsen, hvis en

for det,” siger Allan Andersen og

Den vognmand, der byder og

vognmand skulle gøre dette.

påpeger, at bilernes tilstand er

indregner omkostninger til over-

stemmelser skal overholdes.

”At køre- og hviletidsbe-

Jeg har hørt om den slags, men

blevet lige så dårlige som prisen.

enskomstmæssig løn, skal ikke

Derudover skal 48-timers

jeg har dog aldrig set det selv

Her er Henrik Karl Nielsen

se kontrakten gå til nogen, der

reglen i EU's arbejdstidsdirektiv

dokumenteret,” erkender Henrik

enig med forhandlingssekretæ-

så bare alligevel kører – og får

overholdes. Det betyder, at

Karl Nielsen.

ren om, at der ligger et ansvar

lov at køre – til andre standar-

hos trafikselskaberne. Men han

der,” understreger Henrik Karl
Nielsen.

man ikke må lade sine ansatte
arbejde mere end 48 timer om

Kritik af trafikselskaberne

mener også, det er væsentligt,

ugen i gennemsnit målt over en

En del af kritikken for at det går

at den enkelte vognmand sikrer

referenceperiode på 4 måneder.

så galt rettes af forhandlings-

sig, inden han byder.

Dette gælder også, hvis man har

sekretær i 3F's transportgruppe,

en overenskomst.”

Allan Andersen, mod trafiksel-

skabet, hvilke krav de forventer

skaberne, som for nylig udtalte

opfyldt i forhold til løn- og

til Jyske Vestkysten:

arbejdsvilkår. Forventer de ingen-

”Oplysninger om vognløb er
oplysninger, som er offentligt tilgængelige. Altså er det en dum
ide at snyde med angivelse af

”Trafikselskaberne tænker kun
på pris og slet ikke på kvalitet.

”Han bør spørge trafiksel-

ting, er det et politisk spørgsmål,
og her vil de overenskomstdæk-

premium taxi!

prøv de nye Volvo S90 & V90
Volvo’s to nye søstermodeller S90 og V90 giver en uhørt premium oplevelse i kvalitet og køreoplevelse.
Kom indenfor i en helt ny og unik verden - udviklet, formgivet og centreret omkring mennesket. Oplev det fantastiske
førermiljø, de storslående pladsforhold samt de seneste innovative teknologier, der gør det hele mere afslappende og sikkert!

VolvoCars.dk

Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk
Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk
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Lovudkast med mange
uafklarede spørgsmål
at det virker underligt, at loven

mæssig personbefordring med

vil ”harmonisere” alle tilladelses-

små køretøjer er bortfaldet. Det

Aftalen om en ny taxilov indgået

typerne og alligevel fritage to af

er et uheldigt tilbageslag for

af regeringen, Socialdemokra-

dem for krav. Så bliver markedet

fagligheden i erhvervet, mener

tiet, DF, Radikale og SF åbner

jo stadig opsplittet,” påpeger Bo

Danske Busvognmænd.

op for rigtig mange spørgsmål,

Weye Hansen og tilføjer, at der

som branchen må vente med

bliver en problematik omkring

af taxiloven stiller de uddan-

at få svar på indtil den endelige

uddelingen af de 125 tilladelser,

nelseskrav til chaufføren, som

udformning af loven foreligger.

der skal deles ud kvartalsvis -

regeringens første udspil mang-

svarende til 500 tilladelser om

lede. På den måde redder man

året i en periode på tre år.

med aftalen erhvervets faglighed

Af Tommy Verting

Faglig konsulent i 3F, Bo Weye
Hansen mener, der endnu er
mange løse ender, men påpe-

”Efter hvilke kriterier vil det

ger, at kørselskontorerne med

ske?” spørger Bo Weye Hansen.

ophør af tilslutningspligten får

”Aftalen om modernisering

Michael Branner ærgrer sig over, at kravet
om uddannelse som kriterie for opnåelse af
en universaltilladelser er faldet bort

på målstregen – men heller ikke
mere end det,” udtaler konsulent i Danske Busvognmænd,

”Universaltilladelsen åbner

noget at se til, når de fremover

Uheldigt tilbageslag

Michael Branner, som ærgrer sig

op for, at man med én tilladelse

skal gøre sig lækre i forhold til at

Danske Busvognmænd mener,

over, at kravet om uddannelse

kan køre både taxikørsel for

tiltrække vognmænd.

at loven er et uheldigt tilbage-

som kriterie for opnåelse af en

private, kørsel for det offentlige

slag for fagligheden i erhvervet,

universaltilladelser er faldet bort.

gennem udbud og limousine-

”Al kørsel - gadeture og kontraktture skal dog stadig foregå

når den indeholder markante

igennem et kørselskontor og

svækkelser af kravene til det

Busvognmænds hjemmeside

man mener med privat kørsel

de kørselskontorer, der har de

faglige niveau hos både vogn-

påpeger Michael Branner, at

og limousinekørsel. Er det f.eks.

lækreste og mest lukrative ture/

mænd og chauffører.

formuleringerne i aftaleteksten

muligt for en vognmand at

kontrakter, vil have nemmere

Krav om en vognmandsud-

I en artikel på Danske

kørsel. Men det er uklart, hvad

stadig er for uklar til, at man kan

sælge erhvervskørsel med per-

ved at tiltrække tilladelsesinde-

dannelse som kriterie for op-

udtale sig om de egentlige kon-

sonbiler til en anden virksom-

haverne. Jeg synes dog stadig,

nåelse af tilladelse til erhvervs-

sekvenser af en ny lovgivning.

hed uden at være tilsluttet et
kørselskontor? Det er efter vores
mening en oplagt mulighed,
men vi bliver nødt til at afvente
det endelige lovudspil for at
kunne udtale os nærmere,”
vurderer Michael Branner.

Flere plusser end
minusser
Brancheforeningen Taxiførere
i Danmark (TID) finder, at der i
125 tilladelser skal deles ud kvartalsvis i en
periode på tre år. ”Efter hvilke kriterier vil
det ske,” spørger Bo Weye Hansen fra 3F.
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den nye taxilov er såvel positive

de lokale forskelle, der er i

som mindre positive elementer.

taxibetjeningen på land og by,

”Først er vi meget tilfredse

men håber at der kan tilføjes

med, at det nu ligger helt fast, at

dispensationer, hvor særlige

en taxi ligner en taxi, som man

behov opstår.

kender den med taxameter og

Med en ophævelse af den

kontroludstyr, der sikrer kun-

geografiske begrænsning ophæ-

derne mod at blive snydt med

ves således også den kørepligt,

pris, og sikrer en korrekt skatte-

der i dag er bundet op på en

betaling. Vi noterer også med til-

kommunalt forankret taxitil-

fredshed, at der fastholdes krav

ladelse. Dermed vil der være

om et førerkort med et uddan-

personer, der vil kunne opleve

nelseskrav til nye vognmænd,

en ringere taxibetjening i forhold

men det rejser spørgsmål om,

til i dag," vurderer Søren H.

hvorvidt det er forsvarligt, at sy-

Nicolaisen og fortsætter:

getransportere køres af personer

”Vi ser en vis risiko for, at li-

uden erhvervskørekort,” påpeger

mousiner og OST-biler i stigende

Søren H. Nicolaisen, som er

omfang vil blive foretrukket,

formand for TID.

og vi savner en præcisering af

”Vi erkender, at der ikke er

"Vi accepterer den nye taxilov, men imødeser den med en vis skepsis. Der er dog flere plusser
end minusser,” konkluderer Søren H. Nicolaisen.

reglerne for brug af limousiner.

personbefordring, foreslår vi, at

biler på gule nummerplader

politisk vilje til at opretholde

Samtidig ønsker vi en skærpelse

en sådan forsynes med en grøn

adskiller sig fra øvrige.

en antalsbegrænsning af taxier.

af skattekontrol og arbejdsfor-

nummerplade, der lader det

Vi vil bruge de kommende

Dette må vi acceptere som en

hold i disse vogntyper.

gøre ud for bilens tilladelses-

dage på at få klarlagt de detaljer,

nummer. Så kan myndigheder

som ikke ligger helt klart i det

tilpasning til et mere markeds-

For at synliggøre tydeligt at

orienteret samfund. Dog finder

der fremadrettet er tale om en

hurtigt skelne erhvervsbiler fra

nuværende oplæg," slutter

vi det forkert at fastholde en

bil indrettet til erhvervsmæssig

private, på samme måde som

Søren H. Nicolaisen.

statsligt dikteret takstpolitik,
mens man fritstiller branchen i
både antal og geografi. Vi frygter
en udhuling af levegrundlaget
for taxiførere. Der må strammes
op, så vi undgår social dumping
på taxiområdet.”
”En ophævelse af den
geografiske begrænsning kan
medføre overkapacitet visse steder, og mangel på taxier andre

Brugte Mercedes-taxaer til salg
3 brugte Mercedes-taxaer sælges
To af dem er af model E-klasse (200 sedan) og en enkelt er af model B-klasse.
For nuværende er bilerne monteret med reklamestafferinger og udstyr til TAXA
4x35. Fælles for alle tre biler er også, at de er registreret første gang i 2015 og
2016 og derfor ikke omfattet af frikørselsordningen.
Kom forbi og se bilerne og få en snak om prisen.

steder.
Ligeledes havde vi gerne set
en takststruktur, der afspejlede

Donners.dk • Ålekistevej 150 • 2720 Vanløse • telefon 2814 3333
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Lovforslag om en Task-Force bør
genfremsættes
Af Søren H. Nicolaisen
Brancheforeningen Taxiførere
i Danmark (TiD)

forslag blev fremsat samtidig,
lykkedes det ikke at skabe enighed om at få forslaget/forsla-

Der har ved tidligere lejligheder
været fremsat lovforslag om en

gene vedtaget.
Imidlertid rejste Enhedslisten

særlig Task-Force rettet mod den

og Socialistisk Folkeparti kort

ulovlige taxitjeneste Uber.

efter et tredje forslag om en

Den 1. april 2016 fremsatte

nedsættelse af en task-force, der

Enhedslisten, Socialistisk Folke-

heller ikke kunne samle flertal,

part og Dansk Folkeparti Lovfor-

idet socialdemokratiet ikke ville

slag B 166 Forslag til folketings-

lægge stemmer hertil.

beslutning om oprettelse af en

På trods af disse forkastede

taskforce til kontrol af Ubers er-

forslag om en task-force, mener

hvervsmæssige personbefordring.

vi i Brancheforeningen Taxiførere

Samtidig rejste Socialdemo-

i Danmark, (TiD), at tiden må

kratiet og Alternativet et lignende

være moden til at gøre endnu et

forslag formuleret således:

forsøg på at samle det flertal der

Samlet set var der et folketings-

reelt eksisterer for at danne en

flertal for ønsket om at etablere

sådan task-force.

en task-force mod Uber-chaufførerne, men da de to ensartede

For at det skal give mening at
rejse et sådan forslag igen, må det

bero på, at der siden før omtalte

Forslag til vedtagelse:

forslags fremsættelse, er indtruffet
en række markante ændringer

”Folketinget konstaterer, at Trafikstyrelsen den 19. november 2014 politianmeldte firmaet Uber for overtrædelse af taxiloven, at Københavns Politi den 17. marts 2015 rejste
sigtelse mod Uber for overtrædelse af taxiloven, og at flere sigtede Uberchauffører skal
for retten i foråret 2016. Folketinget tager afstand fra al social dumping – også i taxibranchen. Folketinget imødeser derfor den nødvendige afklaring, en domstolsafgørelse giver,
og forventer, at regeringen sikrer en effektiv håndhævelse af den danske taxilov og betaling af skat bl.a. ved nedsættelse af en task force. Folketinget er generelt meget positivt
indstillet over for nye tekonologier, der sikrer større brugervenlighed, miljøforbedringer
m.m.
Folketinget ønsker, at juridiske gråzoner, der opstår som følge af ny teknologi, identificeres og håndteres. Eventuelt må ny lovgivning gennemføres, så samme betingelser gælder
for nye aktører som for etablerede. Ved ændringer af taxiloven ønsker Folketinget bedre
service til forbrugerne, klogere udnyttelse af ressourcerne, inddragelse af ny teknologi og
bekæmpelse af trængsel. ”

der legitimerer endnu et forsøg.

Den dømmende magt har
nu talt
Et af de springende punkter der
lå til grund for Socialdemokratiets og Alternavets nej til det
tredje forslag om denne taskforce der blev rejst af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og
Dansk Folkeparti var, at man ikke
ønskede at foretage en politisk
indblanding i den verserende
prøvesag mod Uber-chaufførerne, i respekt for magtens
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tredeling i den lovgivende, døm-

udsende ulovlige taxiture ud via

ikke udbetaler dagpenge til

derfor dokumentere, at Uber-

mende og udøvende magt.

appen, reklamere for tjenesten

chauffører der er beskæftiget

kørslen er ophørt.".

bl.a. dybt inde i reklamer i diverse

med Uber-taxikørsel således:

Denne begrundelse kan ikke

Omvendt hos Det faglige

siges at være gangbar længere,

apps, DSB's tjenester, biografre-

Hvis du på et tidspunkt opsi-

Hus, hvor man betragter Uber-

da prøvesagen ved Østre Lands-

klamer, på Google elektroniske

ges som lønmodtager og heref-

kørsel som ulovlig virksomhed

ret den 8. juli 2016, samt Østre

kort o.s.v. På samme måde hy-

ter kører for Uber som selvstæn-

på følgende måde:

Landsrets stadfæstelse af samme

rer man fortsat nye chauffører til

dig bibeskæftigelse, vil du ikke

den 18. november 2016 fast-

tjenesten, og dette i en tid hvor

kunne få supplerende dagpenge

loven kun tager udgangspunkt

lagde, at Uber-kørsel er at betragte

flere Uber-chauffører nu stilles

- igen fordi Uber-kørsel er ulovlig

i lovlig beskæftigelse, kan dette

som taxikørsel uden de lovplig-

for en dommer, og alle som en

virksomhed.

ikke bruges til beregning at et

tige tilladelser til såvel fører som

forklarer, at Uber på intet tids-

bil, og uden at reglerne for sam-

punkt har informeret om, at

kørsel var opfyldt. Så retten har

tjenesten er ulovlig, hverken

talt.

før eller efter stadfæstelsen. Vi

Dette leder naturligt til næste

beskæftigelseskrav eller bereg-

kan simpelthen ikke se nogen

årsag til at et nyt forslag om

ændring, hverken i Ubers måde

task-force bør genfremsættes.

at agere på eller i politiets.

Uber dømt ulovlig
- virkeligheden afspejler
det ikke
Vores medlemmer af branche-

Regler for dagpenge og
sociale ydelser i forhold
til platformsøkonomisk
arbejde

foreningen TiD har ganske en-

En tredje ting der kan legitimere

kelt ikke kunnet aflæse nogen

en genfremsættelse af lovforsla-

effekt af dommen i den virkelig-

get om task-force kan henføres

hed der former sig - så at sige

til den situation, at det under

lige foran taxierne. Taxiselskabet

retssagerne er kommet frem,

Uber, synes ganske upåvirket af,

at majoriteten af de tiltalte op-

at kørselstjenesten nu er kendt

lyser, at de mens de har udført

ulovlig, og intet tyder på, at den

det ulovlige taxijob for Uber,

på nogen måde har haft den rin-

samtidig har været tilmeldt som

geste indflydelse på den måde

ledige, enten ved a-kasserne

virksomheden har ageret i tiden

eller som kontanthjælpsmodta-

efter den. 18 november 2016

gere. Det kalder på en afklaring

kl. 13.00, da landsretten erklæ-

af dette forhold, som er i hele

rede Uber-kørsel ulovlig. Der er

samfundets interesse at få

stadig masser af pirattaxier fra

afdækket.

Uber i gaderne, der uretmæssigt

Forholdet understreges ved,

tilegner sig taxikørsel de ikke har

at a-kasserne synes at formidle

tilladelse til at udføre.

dagpengereglerne vidt forskelligt.

Uber fortsætter desuagtet at

For at få dagpenge skal du

Da arbejdsløshedsforsikrings-

Hos ASE oplyses det, at man
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ning af dagpengesats. Det kan

udført i 2015. Forsvarsadvoka-

til at foretage egentlige razziaer

ansat på traditionelle vilkår, ville

heller ikke anses som hoved- el-

ten gjorde ikke indsigelse mod

rettes specifikt mod taxier.

have været dokumenteret som

ler bibeskæftigelse i relation til

brug af dette tal, der hidrører fra

drift af selvstændig virksomhed.

”hollænder-papirerne.”

Man kan således konkludere,

Vi må altså konstatere, at

Ud af et vurderet tal på

indkomst, og at man derfor ikke

1.500.000 Uber-ture der alle er

kunne have stået opført som

udført ulovligt, er det lykkedes

ledig i dagpengesystemet. Og

at dommen mod Uber-chauf-

hollændertallene rent faktisk er

politiet at få afbrudt cirka 140 af

endelig hvorvidt de tjenester der

førerne sådan set kan vendes

taget i anvendelse af det danske

disse. Politiet og den daværende

udbydes er lovlige eller ej. Den

til deres fordel, da de nu kan

retsvæsen.

justitsminister føler sig tilfreds

eneste af disse der endnu er

med politiets arbejde her. Taxifø-

dømt ulovlig er netop Uber.

stå som ledige på dagpenge i
Det Faglige Hus' a-kasse, men

Norsk Dom

rerne mener nok at resultatet er

de giver den gas som illegale

På samme måde må vi konsta-

noget pauvert.

taxichauffører på fuld tid, uden

tere, at også det norske rets-

at politiet reelt gør noget for at

væsen har anvendt hollænder-

de fornødne ressourcer, således

platformsøkonomiske virksom-

standse dem.

tallene, som lå til grund for en

at regeringen sikrer en effektiv

hed Ubers illegale taxikørsler,

dom over en norsk uber-chauf-

håndhævelse af den danske

mener vi at et nyt forslag skal

Hollændertallene

før ved Tingsretten i Oslo Den

taxilov, taler også dette for en

favne hele denne ”nye” måde

Endelig er de danske myndig-

10. januar 2017. Her blev

genfremsættelse af omtalte

at arbejde på. Det må være

heder efter seneste afstemning

en Uber-chauffør således af

task-force.

formålstjenligt, at en task-force

i foråret 2016 om task-force,

Norsk Tingsret idømt en bøde

kommet i besiddelse af oplys-

på 8.000 norske kroner samt
et krav om tilbagebetaling af

Rettes imod hele
platformsøkonomien

der opstår som følge af ny tek-

ninger fra det hollandske skattevæsen, der præcist oplyser

285.854 norske kroner, som

Til gengæld mener vi, at en

håndteres forsvarligt for hele det

alle data om alle ture udført på

han på uretmæssig vis havde

task-force denne gang skal være

danske samfund.

Uber-platformen i 2015.

erhvervet sig ved Uberkørsel.

bredere, og målrettes mod de

Dertil kom en fradømmelse af

mange nye tjenester, lovlige

udformning tage udgangspunkt

chauffører har indgået partner-

kørekortet i 1 år. Den norske og

som ulovlige der er skudt op

i hele området. Man kan jo såle-

skab med Ubers hollandske

danske taxilovgivning er på om-

under forskellige navne; lad os

des henvise til en af Erhvervsmi-

datterselskab Raiser B.V. som

rådet omkring tilladelser meget

derfor benævne disse under et

nisteren netop udarbejdet liste

er indberetningspligtig i netop

lig hinanden.

som platformsøkonomier.

over hvad ministeren betegnede

Politiets usynlighed

der gør det relevant for et sam-

tjenester i Danmark, og lade

hvorvidt politiets anklagemyndig-

TiD har gennem samarbejdsor-

fund og dermed en regering at

disse være genstand for en gen-

hed har til hensigt at anvende

ganet ”koordinationsudvalget,”

stille ind på, i hvilket omfang

nemgribende indsats, foretaget

dette materiale til kommende

hvor repræsentanter fra hele

der ”arbejdes” på disse plat-

af denne task-force.

sager mod danske uber-chauf-

branchen jævnligt mødes, haft

forme, og i hvilket omfang dette

fører.

en dialog med højtstående

arbejde beskattes, og hvorvidt

personer indenfor politiet. Her

der samtidig optræder perso-

gemyndigheden under sagen

kunne det oplyses, at politiet

ner der yder en arbejdsindsats,

i Østre Landsret henviste til et

ikke kunne afse ressourcer til

men samtidig er modtagere af

specifikt antal ture på uber-plat-

at bekæmpe pirattaxierne, men

dagpenge, eller andre sociale

formen, en af de tiltalte havde

ganske vist godt kan afse kræfter

ydelser, der, såfremt man var

Dette skyldes, at Ubers danske

Holland.
I skrivende stund ved vi ikke

Til gengæld ved vi, at ankla-
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For at sikre at politiet får tilført

Skønt der næppe hersker
megen tvivl om, at vores fokus
naturligvis er rettet mod den

afdækker de juridiske gråzoner,

Der er en række fællestræk

nologi, og at disse fremadrettet

Således bør forslaget i sin

som såkaldt deleøkonomiske

Vi bygger din nye minibus
efter dine ønsker og behov til taxi
- flexkørsel - sygetransport eller VIP-kørsel
Merceds-Benz 313 CDI R2 Luksus opbygning
Mercedes-Benz 313 CDI R2 E6 3.500 kg. 5 + G + F
Pris fra kr. 320.000,- ekskl. moms

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, R3L E6
5.000 kg. VIP-opbygning med 19 + G + F.
Pris fra kr. 575.000,- ekskl. moms

De viste modeller kan have udstyr der ikke er inkl. i prisen.

Afdeling Jylland:
Vejstruprød Busimport ApS
Afdeling Sjælland:
11 Busimport.dk Sjælland ApS
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Salg Jylland / Fyn
Leif Brændekilde
Svend Pedersen

+ 45 4035 9308 • lb@busimport.dk
+ 45 4017 4791 • sp@busimport.dk

• Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld
• Motorgangen 13 • 2690 Karlslunde

+ 45 7456 1326
+ 45 4616 1646

Salg Sjælland
Henrik Knudsen + 45 4020 3680 • hnk@busimport.dk
Dan Pedersen + 45 4035 6252 • dbp@busimport.dk
TAXI DANMARK JUNI- 16 11
TAXI
DANMARK
NOVEMBER
16 11
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AUGUST -- 16
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Åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen

Københavns Lufthavn udviser
stigende arrogance overfor
naboerne
Af Knud Vilby,
Journalist og forfatter

Udvidelserne til omkring 20 milli-

En række problemer er øget, i

ikke behøver at vise almindelige

arder kroner vil skabe flere arbejds-

takt med at lufthavnen - især

samfunds- eller nabohensyn.

Kære Brian Mikkelsen

pladser og formentlig også på an-

efter privatiseringen - i stigende

Københavns Lufthavne A/S

den vis flere indtægter til det

grad har ført en arrogant og

delig ejerandel i Københavns

planlægger som bekendt mas-

danske samfund. Men det er klart,

ikke-hensyntagende politik i for-

Lufthavne, og jeg vil gerne fore-

sive udvidelser af lufthavnen i

at de også øger nogle af de gener,

hold til sine umiddelbare naboer

slå, at staten lader en samfunds-

Kastrup, således at antallet af

som lufthavnen i forvejen påfører

på Amager. Det virker, som om

kontrakt med lufthavnen indgå

rejsende på årsbasis kan øges

samfundet, herunder både lokal

holdningen i lufthavnens ledelse

som et vilkår for den massive

fra de godt 29 millioner i 2016

og mere udbredt sundhedsskade-

er, at virksomheden tilfører så

udvidelse. Det bør være en

til omkring 40 millioner, når ud-

lig forurening med lugt og partikler,

megen økonomi og skaber så

samfundskontrakt, som blandt

videlserne er gennemført.

klimapåvirkning, støj med videre.

megen beskæftigelse, at den

andet helt banalt pålægger luft-

12
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Staten ejer jo fortsat en bety-

havnen at vise hensyn til naboer

naboområder, herunder den i

tidligere indenrigslufthavn, er

samarbejde med staten og hele

og omliggende offentlige og pri-

forvejen stærkt belastede Amager

svaret alene, at lufthavnen me-

den offentlige sektor, blandt

vate arealer og at påtage sig sin

Strandvej og havneområderne,

ner, hyrevogne slet ikke bør

andet i forbindelse med udvidel-

egen selvstændige andel af de

samt Amager Landevej. Butiks-

holde stille, men køre og tage

serne, og staten har fortsat en

opgaver og gener, det medfører

områder, som tidligere havde

ture, indtil de tilkaldes.

stor minoritetsaktieandel i luft-

at drive en så stor virksomhed.

parkeringspladser til kunder, er

Der er mange eksempler, på

Jeg har talt med mange

havnen. Det bør give grundlag

nu ofte fyldt med ventende

chauffører, der formentlig helt

for, at man laver en samfunds-

det jeg kalder Københavns Luft-

taxaer, ofte i langvarig tomgangs-

korrekt fortæller, at de er nødt til

ansvarsaftale med Københavns

havnes stigende arrogance over-

kørsel strid med reglerne.

at være lige omkring lufthavnen

Lufthavne. En aftale som, sikrer

for naboerne. Eksempelvis er

Naboerne lever (og dør) i for-

for at kunne tage tilkaldeturene

naboorientering og nabohørin-

virksomheden utroligt ringe til at

vejen med luft- og lugtgener fra

og derfor nødt til at holde og

ger, når det er nødvendigt, en

orientere og forberede naboer

lufthavnen, nu tilføres yderligere

vente lige udenfor lufthavnen.

aftale der sikrer, at Lufthavnene

på de væsentlige gener, som

luftforurening. Lufthavnen er

Lufthavnens holdning er

selv påtager sig at løse de pro-

store ombygningsarbejder - se-

ligeglad

imidlertid, at det ikke vedkom-

blemer som det eksempelvis

mer den, at aftalens reelle kon-

medfører, at lufthavnen gene-

af landingsbanerne - påfører

ligt af forskellige involverede,

sekvens er, at man har flyttet

rerer mange millioner taxature

naboerne i form af støj og mer-

men bekræftes grundlæggende

den midlertidige taxaparkering

årligt, og naturligvis en aftale

forurening.

både af de tre store taxaselska-

fra lufthavnens privatiserede are-

som stiller krav om, at Køben-

nest den store udvidelse af en

Situationen vurderes forskel-

ber, og af politiet. Taxaselska-

aler til offentlige og private arealer i

havns Lufthavnen generelt be-

mig om et problem, der er ble-

berne henviser til, at de har følt

Tårnby Kommune. Og holdnin-

kæmper forurening og tager de

vet permanent, efter at Køben-

det nødvendigt at indgå i den

gen er klar. Hyrevognene må

vidst mulige miljøhensyn, ud fra

havns Lufthavne for et års tid

seneste aftale med lufthavnen.

ikke være på lufthavnens

principperne om at ”forureneren

siden besluttede at ”bortvise”

Lufthavnen er naturligvis en

område, før de tilkaldes.

betaler”.

hundredvis af hyrevogne fra

kæmpemæssig kunde for taxa-

lufthavnen.

selskaberne. De er nødt til at

arbejdet med sagen, gav måske

merne er vokset markant, og

finde sig i de nye regler.

den mest præcise beskrivelse,

fordi de - hvis ingen griber ind

Her vil jeg dog koncentrere

En ny taxaordning har med-

En politiassistent, der har

Jeg skriver nu, fordi proble-

da han sagde, at lufthavnens le-

- vil vokse yderligere og meget

ikke længere må vente på luft-

ser bekræftet de betydelige

delse er iskold: ”hvis der findes

voldsomt med de kommende

havnens område. De henvises

problemer, der er, men også -

en ledig kvadratmeter et sted

store udvidelser og 25 % flere

til offentlige og private, legale og

fuldstændig korrekt - henvist til,

skal den lejes ud dyrest muligt.”

passagerer. Dermed vil de sund-

llegale parkeringspladser uden-

at situationen ændrer sig med

Dybest set er det en privat

hedsmæssige problemer, som

for lufthavnen, primært i Tårnby

kort varsel alt efter trafikken i

ejer, der søger at presse citronen

lufthavnen påfører omgivelser

kommune, selv om blandt andet

lufthavnen, og at politiet slet

til det sidste.

også vokse. Især, når lufthavnen

nedlæggelsen af indenrigsluft-

ikke har ressourcer til at føre

Jeg har bemærket, at du selv

ikke på eget initiativ tænker i

havnen har frigivet store parke-

regelmæssig kontrol.

tilbage i 2010 gav udtryk for at

samfundsansvar.

ført, at ”overskydende” hyrevogne

ringsarealer indenfor lufthavnens
område.

Politiet har efter henvendel-

Jeg har haft en dialog med

privatiseringen af Københavns

Jeg har boet ved lufthavnen

lufthavnen, der henviser til, at

Lufthavne nok var en fejl. Nu er

i knapt 50 år, og jeg uddyber

det nye system, hvor lufthavnen

fejlen imidlertid sket. Det er gan-

gerne.

der taxaer legalt og illegalt i hele

på ethvert givet tidspunkt kun

ske karakteristisk, at en sådan

området omkring lufthavnen.

rummer det nødvendige antal

privatisering medfører, at den

Lufthavnen har indført en tilkal-

hyrevogne i forhold til passager-

private ejer uden samfundshen-

deordning, som kræver at hyre-

tallet, giver en hurtigere afvikling

syn søger at overføre gener og

vognene skal være fremme inden-

end tidligere. På spørgsmålet

udgifter til den offentlige sektor

for 20 minutter, når de kaldes,

om, hvorfor ekstra ledige hyre-

for at øge sin egen indtjening.

og det betyder, at presset er

vogne ikke kan holde på andre

voldsomt på de umiddelbare

ledige arealer, herunder i den

Konsekvensen er, at der hol-

Københavns Lufthavne har
imidlertid behov for et stærkt
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Horsens Kommune forsøgte at
løbe fra ansvar i forbindelse
med overtagelse af buskørsel
fra Østbirk Turist
Af Tommy Verting

opgave for Horsens Kommune

grund for, at de nævnte chauf-

må anses for overførsel af en

med 22 leasede minibusser.

fører blev opsagt og fritstillet.

økonomisk enhed, der bevarede

Horsens Kommune skal ifølge

Selskabet havde endvidere ansat

Dermed var chaufførernes

en kendelse fra Arbejdsretten

22 chauffører til at køre for kom-

ansættelsesforhold hos Østbirk

anerkende at overtagelse af

munen.

Turist A/S ikke reelt ophørt, da

tyder, at chaufførerne nu skal

Horsens Kommune overtog

have efterbetalt løn fordi en ny

kørselsopgaver efter Østbirk

Da Østbirk Turist A/S indstil-

sin identitet.
Arbejdsrettens afgørelse be-

Turist A/S var en overdragelse af

lede driften den 20. maj 2014

kørselsopgaven efter Østbirk

ejer ifølge virksomhedsover-

en virksomhed, som er omfattet

valgte Horsens Kommune selv

Turist A/S.

dragelsesloven er forpligtet til

af virksomhedsoverdragelses-

at overtage kørselsopgaven.

Ved bedømmelsen af, om

loven.

Østbirk Turist A/S gik samme

der skete overførsel af en økono-

overenskomst, som den tidligere

dag konkurs.

misk enhed, der bevarede sin

arbejdsgiver og må ikke forringe

identitet, blev der efter Arbejds-

vilkårene.

Dermed er det af Arbejdsretten fastslået, at kommunen ikke

Efter Arbejdsrettens vurdering

at fortsætte med den samme

handlede med et konkursbo,

var de pågældende chauffører

rettens opfattelse også taget

men at der rent faktisk var tale

den 19. maj 2014 ansat i Østbirk

hensyn til, at kommunen ansatte

ten af Landsorganisationen i

om en virksomhedsoverdragelse,

Turist A/S og allerede med virk-

alle eller stort set alle de chauf-

Danmark for Fagligt Fælles For-

da Horsens Kommune i maj

ning fra den 20. maj 2014 blev

fører fra Østbirk Turist A/S, der

bund (3F) mod Kommunernes

2014 bare et døgn efter en

de ansat i Horsens Kommune.

havde med buskørsel for kommu-

Landsforening (KL) på vegne af

nen at gøre. Kommunen ønskede

Horsens Kommune og kan ikke
ankes.

konkurs mod Østbirk Turist A/S

Der er ikke over for Arbejds-

købte 15 minibusser af vogn-

retten fremlagt skriftligt materiale,

nemlig, at det var de samme

manden via en mellemmand for

der belyser, om de 22 chauffø-

chauffører, som transporterede de

to millioner kroner og ansatte

rer fra Østbirk Turist A/S forinden

samme elever, idet dette skabte

22 chauffører, som hidtil havde

var blevet opsagt og fritstillet af

genkendelighed, hvilket var vigtigt

kørt for Østbirks Turist A/S.

Østbirk Turist A/S, og den davæ-

for de mange sårbare elever, der

Horsens Kommune indgik

rende direktør i Østbirk Turist A/S,

skulle befordres.

efter et udbud i juni 2013 en

der i givet fald skulle have opsagt

kontrakt med Østbirk Turist A/S

og fritstillet chaufførerne, har

Arbejdsretten, at Horsens Kommu-

om skolekørsel. Østbirk Turist A/S

ikke over for Arbejdsretten afgi-

nes overtagelse af kørselsopgaven

udførte den nævnte kørsels-

vet forklaring, der kan lægges til

efter Østbirk Turist A/S i maj 2014

14
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På den anførte baggrund fandt

Sagen blev ført i Arbejdsret-

Fanø Kommune

Fanø Kommune på vej til at
forlade Sydtrafik og stifte eget
trafikselskab
Et flertal i Erhvervs, Natur- og

baggrund af en fælles skriftlig

skal søges afklaret med Sydtrafik

valtningen fremlægge beregnin-

Teknikudvalget i Fanø Kommune

aftale om udtrædelsen mellem

i forbindelse med udfærdigelsen

ger på de nødvendige investe-

anbefaler at Fanø Kommune

Fanø Kommune og Sydtrafik.

af udtrædelsesaftalen.

ringer og driftsomkostninger

skal udtræde af Sydtrafik.

Aftalen mellem Sydtrafik og

Ydermere skal det undersø-

med afsæt i de tre ovenstående

Fanø Kommune skal detaljeret

ges, hvordan Fanø Kommune

muligheder. Denne redegørelse

Byrådet i Fanø Kommune, at der

beskrive, hvad udmeldelsen om-

kommer ud af den nuværende

vil også indeholde beskrivelse af

træffes beslutning om igangsæt-

fatter og ikke omfatter, samt de

driftskontrakt om udførelsen af

hvordan et kommunalt driftssel-

ning af en proces, som skal lede

økonomiske konsekvenser for et

buskørslen på Fanø. Kontrakten

skab vil kunne indplaceres i den

hen mod Fanø Kommunes ud-

evt. resterende samarbejde som

løber som frem til juni 2018, og

nuværende administration.

træden af Sydtrafik med virkning

følge heraf. Det gælder bl.a. i

er speciel på den måde, at den

fra 1. januar 2018.

forhold til spørgsmålene om:

omfatter kørsel i både Esbjerg

lede et eventuelt kommende

og Fanø Kommuner.

udbud, har forvaltningen valgt at

Udvalget indstiller over for

Efter en revision i 2015 af
”Lov om Trafikselskaber” er en

Visiteret kørsel - skal Sydtrafik

Såfremt det besluttes at

Til denne opgave og til at

hente rådgivning fra COWI. Det

udtræden af det regionale tra-

fortsat håndtere denne opgave

Fanø Kommune skal udtræde

vurderes at rådgivningen i den

fikselskab blevet mulig for kom-

gennem flextrafikordningen, når

af Sydtrafik, vil forvaltningen frem-

samlede proces for udtrædel-

muner, der udgøres af en ø, og

kørslen foregår på Fanø? Og hvad

lægge forslag på modeller for,

sen af Sydtrafik og ledelsen af

som ikke har bro eller landfast

skal gælde uden for Fanø?

hvordan den kollektive trafik på

et kommende udbud vil koste

Fanø fremadrettet kan driftes og

240.000 kroner.

forbindelse til andre kommuner.

› Den lovpligtige handicapkørsel - skal Sydtrafik fortsat

organiseres. Der er oplistet tre

sin udtræden af det regio-

administrere denne opgave, der

muligheder:

nale trafikselskab fremover selv

i dag løses både af lokale taxa-

skulle forestå udbuddet af

selskaber på Fanø og eksterne

den kollektive trafik herunder

taxaselskaber?

Fanø Kommune vil med

buskørslen. Fanø Kommune vil

› Rejsekortet - skal det fortsat

med udtrædelsen selv skulle

være muligt at benytte i den

stifte et trafikselskab med det

kollektive trafik på Fanø?

En udtrædelse af det regio-

eksterne operatører
2. Oprettelse af eget driftsselskab
til håndtering af al kørslen
3. Udbud af dele af kørslen og
håndtering af resten i eget

lovmæssige ansvar for offentlige
transport.

1. Udbud af al kørslen til

Forvaltningen har bedt COWI

driftsskab.

om at opstille en udtømmende

nale trafikselskab skal godken-

liste med kørselsopgaver og

Til brug for beslutningen om

des hos Transportministeriet på

kørselsrelaterede services, som

den fremadrettede drift vil for-
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Bliver taxibranchen ofret til
fordel for en større og vigtigere
dagsorden?
Af Jesper Andersen,
taxavognmand Aarhus

sejr vundet af DTR familiens lob-

en proces med 1-3. behandling,

vi aktuelt betjener os af, om

byvirksomhed især afskaffelsen

efter ministeriet har formuleret

muligt, den mest ultraliberali-

af tilslutningsretten imidlertid

aftalen som lov.

stiske minister nogensinde der

I foråret 2014 spurgte jeg davæ-

opretholdelse af -pligten koblet

Initiativerne i forbindelse med

ovenikøbet sidder i en såkaldt

rende transportminister Magnus
Heunicke om udsigten til foran-

med udsigten til øgede krav til

vækstpakken 2014 blev fremsat

borgerlig liberal regering. Gad

taxameterteknik (fra Frogne).

af en socialdemokratisk ledet

vide om det projekt holder?

dring på taxiområdet for åben

DriveNow sender regninger via

regering og var markant mere

Og når det at falde inden 1-3.

mikrofon i Industriens Hus på

hjemmeside og app baseret på

liberale end oplægget til "ny"

behandlingen af "ny" taxilov?

Rådhuspladsen ved et DI arran-

data fra bilen, som summerer

taxilov netop annonceret. Det er

gement. Taxierhvervets spidser

tidsforbrug og distance. Der

tankevækkende set i lyset af,

sad tillige i salen og alle hørte

faktureres elektronisk og absolut

ministerens respons. Svaret lød,

sporbart på kundens kreditkort.

der indføres en meget liberal

Dette er intet sciencefiction

forsøgsordning i København på

eksempe, men en operationel

taxiområdet ifølge vækstpakken.

virkelighed. Hvorfor tror man,

Dansk Folkeparti betingede

taxabranchen er nødsaget til at

senere samme år sin deltagelse

anvende håndsving og fjeder?

i vækstpakken med fjernelse af

Spar tid og mange penge og få styr
på din vognmandsforretning

Jeg tolker resultatet som end-

denne forsøgsordning, hvilket

nu et parløb med især Dansk

udstillede Magnus Heunicke, si-

Folkeparti delvist Socialdemo-

den beslutningen blev truffet af

kratiet.

partitopperne hen over hovedet

Men er det en skrøbelig sejr

Danmarks nye

Taxi-App

Af Tommy Verting

på fagministeren. Det lykkedes

over Uber? Risikerer man en

DTR familien at stoppe den

ny boomerang? Én ting er i alt

Viceborgmester og formand

umiddelbare ulykke via Dansk

fald sikkert, ultraliberalisterne

for Teknik- og Miljøudvalget i

Folkeparti.

er sure, de liberale lunkne støt-

Nordfyns Kommune, Franz Ro-

Som tak for sin obstruktion

ter i erkendelsen af flertallet,

Danmarks nye Taxi-App fra Dansk Taxi Service
kører allerede i flere kommuner og bruges af
hde (K), var for nylig fremme i
landvognmænd og mindre bestillingskontorer.

fik taxierhvervet, eller rettere,

de "sociale" begejstrede over

vognmændene ej bestillings-

påstået øget skattekontrol og

at han ikke kunne forstå, hvorfor

kontorerne, en ekstraregning på

eliminering af det man kalder

det kunne være noget af en

driften, fordi frikørselsreglerne

social dumping.

udfordring for borgerne, at få fat

blev afskaffet.

Medmindre der sker noget

lokalmedier med udtalelser om,

Dansk Taxi Service tilbyder Callcenter service
for bytaxier, landvognmænd og OST.

i taxi,
samtidig
forlød,
at vi sammen stå stærkere overfor
Mednår
én det
godkendt
fælles
App kan

uforudset, ser det umiddelbart

de store udfordringer.
taxivognmændene
havde svært

vekslet til et delvist nederlag af-

ud til et bredt flertal står bag ud-

ved at få tingene til at hænge

hængig af øjet, der ser. Et skridt

sigten til ændringer på taxiområ-

sammen økonomisk.

frem og to tilbage kunne man

det. Uber har jo ret i, der er tale

sige.

om en "stemmeaftale" uden

Så en umiddelbar sejr blev

Nu står vi foran endnu en

16
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Dagen efter annonceringen
af stemmeaftalen om "ny"

egentlig lovtekst. Der kommer

Talsmanden for kommunens
Dansk
Taxi Service

seks
Niels Dam,
Tlf.taxivognmænd,
70 70 78 00

taxilov tonede samme kreds af

I stedet har han - antageligt af

140 millioner kroner således

man ønsker at dele gaver ud til

partier udenom regeringen frem

chefen, fået at vide, den aftale

gartnerierne på Fyn kunne

kommuner og regioner.

med et flertal for nye transport-

étpartiregeringen udenom K og

slippe marginalt billigere i PSO

politiske initiativer bl.a. penge til

LA næsten indgik før jul, skal du,

og dermed blive i Danmark 5

som den voksne, som samler

cykelstier, busser i Aalborg m.m.

kære holdspiller, bakke op om.

år mere for slutteligt at rykke til

trådene. Boligskatten, topskat-

Polen. "Vi" er den evige taber

ten, udbytteskatten til Dubai,

og bliver det måske også denne

signalprogrammet, Femern Bælt.

gang.

Taxibranchen vil blive ofret til

Det er en presset transportmini-

De indre spændinger i
regeringen tiltager

ster, vi ser. Aftalen om ny taxilov

Hvordan vil det gå med bolig-

er selvsamme som forrige mini-

skatteforhandlingerne? Er 2025-

ster Hans Christian Scmidt forhandlede på plads før jul akku-

Presset transportminister

Her vil statsministeren fremstå

fordel for en større og vigtigere
dagsorden.

planen taget af bordet? Har libe-

Statsministerens
problemer

ral alliance droppet sin topskat?

En statsminister kan holde sig

borgerlig liberal regering indfører

rat inden sin afgang. Ole Birk

Sidst så vi en sammenkobling

udenfor fagministres resultater

Dansk Folkepartis vilje på taxi.

Olesen troede, Liberal Alliance

imellem politikområder med

indtil et vis punkt. Jeg tror vi får

kunne få sin Uber-venlige politik

taxi som taber. Erhvervet fik en

et opsamlingsshow til sommer

igennem fra ministerplatformen.

ekstraregning på driften på ca.

inden kommunalvalget, hvor

Jeg tror ikke på en såkaldt

Vi må se.

Vognmandsspecialisterne ApS
bliver stærkere på landsplan
Med virkning fra begyndelsen

bejdet har stået på i ca. 1,5 år

at vi kommer til at stå endnu

af det nye år har Vognmands-

og er opstået med et udbredt

stærkere i Jylland,” udtaler Anton

ApS ser stort potentiale i samar-

specialisterne ApS og UCplus

ønske om at komme tættere

Ahrensberg.

bejde med andre, og samar-

indledt et samarbejde på taxi-

på taxichauffør-uddannelsen og

vognmandsområdet.

deres faglige miljø.

Medejer i Vognmandspecia-

Vognmandsspecialisterne

bejdet med UCplus er blot det

listerne ApS, kunderådgiver og

seneste i rækken,” fortæller

Direktør i Vognmandsspecia-

Samtidig står det i vores dna,

underviser Richard M. Motzfeldt,

Richard M. Motzfeldt.

listerne ApS, Anton Ahrensberg,

at Vognmandsspecialisterne ApS

ser tiltaget om samarbejde som

Vognmandsspecialisterne ApS

udelukker dog ikke muligheden

skal være stærkere repræsenteret

gevinst, da man tværfagligt kan

har undervisningslokaler i Vejle

for et bredere samarbejde på

som kursusudbyder i hele landet.

udnytte hinandens kvaliteter

og Slagelse, mens UCplus har

og kombinere det bedste fra to

afdelinger i bl.a. Skovlunde,

verdener:

Greve, København NV, Aarhus

alle vognmandsuddannelserne:

Vognmandsspecialisterne

”Vi tager et skridt af gangen

ApS står stærkt i Jylland og på

og viser det nye samarbejde at

Fyn, hvorfor interessen for en

bære frugt, så ser vi naturligvis

øget indsats i Storkøbenhavn vil

kursuskalender og kan dermed

på de muligheder der står tilbage.

være et helt naturligt sted at øge

skue op for aktiviteterne afhæn-

vores aktiviteter, samtidig med

gig af udbyd og efterspørgsel.

Forberedelserne til samar-

”Vi har lavet luft i dette års

og Vesthimmerland.

TAXI DANMARK FEBRUAR - 17

17

Papvognmands-sag stadfæstet i
Østre Landsret
Tekst og foto: Tommy Verting

Taxikørsel kræver som bekendt
en tilladelse, som kun kan meddeles fysiske personer, jf. § 3,
stk. 1, i taxiloven, og skal udnyttes af den, der har opnået
tilladelsen. Den kan hverken helt
eller delvis overgå til andre, jf.
§ 5, stk. 3. Reglen indebærer,
at en tilladelse er personlig, og
indeholder dermed et forbud
mod, at indehaveren overdrager
den til andre.
Overdragelse var netop hovedspørgsmålet i en sag, som blev
behandlet i januar af Østre Landsrets 21. afdeling. Havde en taxivognmand fra 4x48 TaxiNord
overholdt denne bestemmelse
eller var det i orden, at Taxinævnet i Region Hovedstaden i
sommeren 2014 inddrog hans
taxitilladelse?
Østre Landsret skriver i deres

Da taxivognmanden kun havde

syg, at han var sygemeldt fra sit

gemelding, aflevering af bonner

tilladelse til et enkelt køretøj,

arbejde som buschauffør.

og checks, værkstedsbesøg etc.

afgørelse, at formålet med reg-

fandt landsretten ikke at hans

len må antages at være at for-

taxivirksomhed havde et sådant

der ca. 70.000 kroner tilbage til

sammenholdt med størrelsen

hindre omgåelse i forhold til de

større omfang, der i sig selv

vognmanden selv, når TL havde

af det vederlag, som TL oppe-

kriterier, som har ført til, at en

kunne skabe behov for perma-

fået sit vederlag på ca. 50.000

bar, lagde retten til grund, at

ansøger er blevet foretrukket

nent antagelse af administrativ

kroner årligt.

vognmanden i betydelig grad

ved tildelingen af en bevilling.

bistand.

Reglen skal således sikre, at den

Ifølge vognmandens forklaring

formelle indehaver af tilladelsen
også er den person, der reelt

Ifølge rettens oplysninger var

I overensstemmelse med

Efter de afgivne forklaringer

afholdt sig fra at tage del i

forklaringerne fra tre chauffører

driften og ikke førte løbende

ophørte han med at køre sin vogn

lagde retten til grund, at ingen af

tilsyn med i hvert fald flere af

selv, da han i 2010 tog ansættel-

dem havde truffet vognmanden,

chaufførerne, og at han i vidt

forestår driften af taxivirksomhe-

se på fuld tid som buschauffør.

men anså sig for ansat af TL.

omfang heller ikke selv førte

den. Det er ikke tilstrækkeligt, at

Vognen blev derefter udelukken-

De har forklaret, at det også var

tilsyn med vognen. Han overlod

virksomheden drives for inde-

de kørt af ansatte chauffører. Da

TL, som stod for ansættelses-

i realiteten væsentlige dele af

haverens regning og risiko. Det

han følte sig syg og ikke magtede

samtalen, ligesom det udeluk-

driften af virksomheden til TL

kræves også, at indehaveren

at passe driften af vognen alene,

kende var ham, som de havde

og indskrænkede sig navnlig

personligt leder sin virksomhed

antog han samtidig en tidligere

løbende kontakt med, som regel

til at stille en konto til rådighed

og træffer alle væsentlige beslut-

chauffør, TL, som medhjælp.

ugentligt i alle daglige spørgsmål,

for chaufførernes afregning og

ninger om driften.

Vognmanden var dog ikke så

såsom afhentning af trafikbog, sy-

til at forestå lønindberetning på

18
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grundlag af TL´s rapportering.
På denne baggrund fandt
retten det godtgjort, at vognmanden siden 2010 reelt delvist
har overladt det til TL at udnytte
bevillingen, og at dette stod på i
væsentlige dele af de følgende
år frem til, at Taxinævnet den
2. juli 2014 tilbagekaldte hans

Taxinævn ønsker at
sikre pension til
chauffører

tilladelse.
Under hensyn til grovheden
og varigheden af overtrædelsen

Medlem af Taxinævnet i Region

efterfølgende havde stillet med

ningen TAXA 4x35, Palle Chris-

fandt landsretten ikke grundlag

Hovedstadens forretningsudvalg,

henblik på at tilvejebringe det

tensen, bemærkede, at nævnet

for at tilsidesætte Taxinævnets

Jesper Wurtzen, forklarede på

fornødne hjemmelsgrundlag, var

med henvisning til ligeforde-

skøn over, at det var fornødent

seneste møde i kontaktudvalget,

blevet trukket tilbage.

lingsprincippet tidligere har

uden forudgående advarsel at

at nævnet - foranlediget af den

skride til tilbagekaldelse af tilla-

drøftelse, der havde været på

Hansen, bemærkede, at udfor-

aftale med 3F om, at 3Fs med-

delsen. Det forhold, at vogn-

sidste møde i kontaktudvalget

dringen med den nuværende

arbejdere og valgte medlemmer

manden efter sin egen forklaring

og på det seneste nævnsmøde,

taxilovgivning er, at den ikke

kan køre i vogne, der er dækket

tog mere aktivt del i driften, efter

at det er nævnets ønske, at der

giver aktørerne (vognmændene

af en LO/DA overenskomst.

at nævnet havde indledt sagen

er ordnede forhold i branchen,

og bestillingskontorerne) mulig-

mod ham, førte ikke til andet

idet det ud fra en samfunds-

hed for at konkurrere, hverken

eller sekretariatet var bekendt

resultat.

mæssige betragtning bliver al for

på pris eller service. F.eks. med-

med sagen. Sekretariatsleder

dyrt, hvis den enkelte ikke også

fører taxiindekset, at alle vogn-

Anne Sofie Lauritzen lovede, at

selv sparer op til sin pension.

mænd får betaling, som om

sekretariatet ville undersøge det.

Landsretten stadfæstede
derfor byrettens dom. Vognmanden skal betale sagsomkostnin-

Nævnet vil derfor undersøge,

Faglig konsulent i 3F, Bo Weye

Hverken forretningsudvalget

de udbetaler pension, fordi der

ger for landsretten til Taxinævnet

hvilke muligheder nævnet har

bruges statistik fra hele trans-

med 40.000 kroner og har med

for at påvirke bestillingskonto-

portbranchen og ikke blot fra

hensyn til anke 14 dages be-

rerne og vognmændene i en

taxibranchen.

tænkningstid fra dommen blev

positiv retning med henblik på

afsagt den 6. februar 2017.

at sikre betaling af pension til

det vanskeligt for bestillingskon-

chaufførerne. Han forstod imid-

torerne at differentiere sig. Kun-

lertid, at den nuværende taxilov

derne kan ikke se, om de kører

(§ 5, stk. 5) ikke forpligter vogn-

med vogne, hvor vognmæn-

manden til at lade sig organisere

dene kører efter overenskom-

eller tilslutte en bestemt overens-

ster, hvor pension er inkluderet.

komst, og at Højesteret i 2015

Sådanne vognmænd har alt

har fastslået, at der mangler

andet lige højere udgifter end

lovhjemmel til at stille et sådant

de vognmænd, der kører efter

krav. Endvidere forstod han, at

overenskomster, hvor pension

lovforslaget til ændring af § 5,

ikke er inkluderet.

stk. 5, som Trafikministeren

forbudt TAXA 4x35 i at indgå

Ligefordelingsprincippet gør

Formand for Sammenslut-
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DANSK TAXIIMPORT

SALG & FINANSIERING
Vi tilbyder alle bilmærker til
Taxi - OST - Limousine - Privatbiler
Vi leverer brugte import- samt fabriksnye biler.
Vores speciale er leasing, salg og finansiering.
Dansk Taxiimport har mere end 25 års erfaring
med taxisalg og service.
Ring og hør nærmere eller besøg vores webside
www.dansk-taxiimport.dk

Tlf. 35 14 40 00
20
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Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser
januar 2017

Vognmænd bør
kompensere
chauffører når
der køres til
rabatpriser

Region Hovedstaden:
Der er afleveret 10 taxitilladelser i januar måned.
Alex Klett
Peer Bach Poulsen
Pavel Bezan
Hans Henrik Vienberg
Jens Hertzum
Preben Rongsted
Steven Probert
Ismail Yilmaz
Erik Weber Lau
Dan Søndergaard

1-2086
1-2414
1-0633
1-0965
1-0099
1-2334
1-1114
1-0698
1-1173
1-0893

Taxi 4x27
DanTaxi
DanTaxi
4x48 TaxiNord
4x48 TaxiNord
TAXA 4x35
4x48 TaxiNord
DanTaxi
TAXA 4x35
4x48 TaxiNord

Aalborg
Der var ingen oplysninger fra Aalborg Kommune om januar.

Aarhus:
Faglig konsulent i 3F, Bo Weye

som langt de fleste vognmænd i

Hansen, påpegede på det se-

Storkøbenhavn benytter sig af.

neste kontaktudvalgsmøde hos

TAXA 4x35´s formand, Palle

Taxinævnet i Region Hovedsta-

Christensen, anmodede om, at

den, at der allerede ligger to

arbejdsretlige diskussioner fore-

voldgiftskendelser, der fastslår, at

gik uden for Taxinævnets regi.

Der var ingen afgang/tilgang i Aarhus Kommune i
december/januar.

en vognmand skal kompensere
sin chauffør, når prisen sættes
ned i forhold til taxameterprisen
(maksimalprisen).
Imidlertid har voldgiftskendelserne kun virkning på de kollektive overenskomster - og de kan
derfor ikke påberåbes i forhold
til de ”små” overenskomster,

Bliv abonnent på TaxiMinibus Danmarks nyheder til taxi og minibus og modtag
et ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen samt det månedlige digitale
magasin. Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

Udgivelse/distribution:
TaxiMinibus Danmark distribueres digitalt til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmandsforretninger og rammer mere
end 10.000 potentielle læsere. Hertil kommer vores ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer
indenfor taxi samt minibusvognmænd, limousinevognmænd og vognmænd med OST-tilladelser.
•
•
•

Udgivelse: Ca. den 1. i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året inklusiv ugentligt nyhedsbrev.
Udgiver/redaktion:Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør • telefon/mobil 49 26 26 26 • taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com
Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 26. i måneden før • Annonce deadline: Den 25. i måneden før • telefon 49 26 26 26
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