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Klage over tildeling av reserveløyve tilknytt Ring Taxi SA Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommuner
Bakgrunn
Eit ledig løyve for reservedrosje tilknytt Ring Taxi SA vart utlyst internt blant
løyvehavarane i Ring Taxi SA med søknadsfrist 31. oktober 2019. Det meldte seg to
søkjarar innan fristen:
1. Mutlu Bulduk, Ålesund
2. Gurjit Singh, Langevåg
Det går fram av notatet som ligg ved vedtak om tildeling av 7. november 2019 at
begge søkjarane fyller vilkåra etter § 4 i yrkestransportforskrifta for å få tildelt
drosjeløyve, samt at begge søkjarane har drosjeløyve i løyvedistriktet frå før, og
dermed også fyller vilkåra for å få tildelt reserveløyve, jf. yrkestransportforskrifta
§ 49.
Fylkeskommunedirektøren har gått gjennom saksdokumenta, og ser at enkelte av
dei grunnleggjande vilkåra etter yrkestransportforskrifta § 4 for å få tildelt løyve er
vurdert som oppfylt sjølv om søkjarane ikkje har lagt dei nødvendige vedlegga med
søknaden. På grunn av konklusjonen/innstillinga i denne saka, går ikkje
fylkeskommunedirektøren nærare inn på dette i denne saka, men understrekar at
påkravde vedlegg som skal dokumentere at grunnvilkåra for løyve er oppfylt skal
leggast ved søknaden og kontrollerast før tildeling, også ved søknad om
reserveløyve.
Mutlu Bulduk har ifølge samferdselsdirektøren godkjent ansiennitet som
drosjesjåfør/løyvehavar i 5 år og 26 dagar fram til søknadsdato den 31. oktober
2019. Gurjit Singh (klagar) har godkjent ansiennitet som drosjeløyvehavar i 5 år, 4
månader og 13 dagar fram til søknadsdato den 31. oktober 2019.
Styret i Ring Taxi SA har i e-post den 6. november 2019 tilrådd at Mutlu Bulduk blir
tildelt det ledige reserveløyvet på bakgrunn av at «han kan starte opp rimelig snart,
han har ordna forhold med sjøfører og vakter». Ring Taxi SA skriver vidare at «Pga
kapasitet er det viktig for oss at nye reserveløyvehaver kan starte raskt».
I vedtak av 7. november 2019 tildelte samferdselsdirektøren det ledige
reservedrosjeløyvet til Mutlu Bulduk med heimel i § 44 i yrkestransportforskrifta. I
den skjønnsmessige vurderinga er det lagt vekt på at Bulduk «har vist interesse for
å søkje på det ledige reservedrosjeløyvet» og at han «er tilrådd av Ring Taxi SA»,
jf. notat som ligg ved vedtaket (notatet har feil dato, det er datert 8. oktober 2019,
men skal ha same dato som vedtaket, 7. november 2019).

Gurjit Singh har i brev oversendt per e-post den 13. november 2019 klaga over
samferdselsdirektøren sitt vedtak.
Klaga blir grunngjeve med at tildelinga av reserveløyvet er gjort på sviktande
grunnlag, ettersom Ring Taxi SA har gjeve ufullstendige opplysningar til
samferdselsavdelinga. Klagar meiner anbefalinga frå Ring Taxi SA impliserer at han
ikkje kan starte raskt, men dette stemmer ikkje ifølge klagar. Klagar opplyser at
han informerte daglig leder per e-post den 4. november 2019 om at også han har
tilgang til bil og sjåfør og var klar til oppstart kort tid etter tildeling av
reserveløyvet. Klagar opplyser vidare at han informerte eit styremedlem i Ring Taxi
SA om dette før styret diskuterte saka i styremøte og kom med si tilråding til
samferdselsavdelinga. Klagar har lagt ved eit tilbod på bil frå Brages Bilforretning
datert 4. november 2019, samt arbeidsavtale med ein sjåfør som er tilsett hjå ham.
Klagar hevdar at ansiennitet bør tilleggast vekt i den skjønnsmessige vurderinga
under elles like forhold. Klagar ber om at løyvetildelinga blir gjort om og tildelt
ham.
Bulduk har i e-post den 14. november 2019 gjeve kommentar til klaga. Bulduk
viser mellom anna til Singh sitt tilbod om bil frå Brages Bilforretning og hevder at
alle kan få eit slikt tilbod. Vidare hevdar Bulduk at sjåføren Singh seier han har
avtale med er bussjåfør for Nettbuss på dagtid og at han berre kjører for Singh på
kveld og natt fredager og litt på søndagar. Bulduk ber om at vedtaket der han
tildeles reservedrosjeløyvet oppretthaldast.
Bulduk har til informasjon søkt om og fått tildelt eit mellombels reserveløyve frem
til denne klagesaka er avgjort.
Vurdering
Innleiing
Klaga er sett fram innafor lovbestemt klagefrist. Vilkåra for å behandle klaga er
oppfylt. Klagenemnda kan prøve alle side av klaga – herunder ta omsyn til
eventuelle nye opplysningar som kjem fram i klageomgangen. Klagenemnda kan
stadfeste, gjere om eller oppheve vedtaket og sende saka tilbake til ny ordinær
førsteinstansbehandling.
Det rettslege grunnlaget for løyvetildeling:
Tildeling av drosjeløyve skjer etter ein av to bestemmelser i
yrkestransportforskrifta;
 § 43 - fortrinnsrett på grunn av ansiennitet; alternativt
 § 44 - tildeling av løyve utan fortrinnsrett basert på fylkeskommunen sitt
skjønn.
Ved tildeling av løyve for reservedrosje, som denne saka gjeld, gjeld imidlertid ikkje
fortrinnsrettbestemmelsen i § 43. Dette fordi nemnte bestemmelse berre gjeld ved
tildeling av eitt løyve. Ein føresetnad for å kunne få tildelt løyve for reservedrosje er
at søkjar har eit løyve frå før, jf. yrkestransportforskrifta § 49. Tildeling av
reservedrosjeløyve skal difor gjerast etter yrkestransportforskrifta § 44:
§ 44.Tildeling av løyve, uten fortrinnsrett
Er det ikke noen søker som har fortrinnsrett etter § 43 avgjør
fylkeskommunen etter eget skjønn hvem som skal tildeles løyve. Herunder
kan det gis løyve til innehaver av drosjeløyve og til selskap eller annen
juridisk person.

Det går fram av bestemmelsen at fylkeskommunen avgjer kven som skal tildeles
løyvet «etter eget skjønn». Ordlyden tilseier at fylkeskommunen står relativt fritt i
vurderinga av kven som skal tildelast det ledige reservedrosjeløyvet. Det er ikkje
gitt nærmare føringar for skjønnsutøvinga i bestemmelsen. Det er likevel slik at
skjønnet må utøvas innafor ramma av yrkestransportlova og
yrkestransportforskrifta. Hensyna som vektleggast ved tildeling må vere saklige, og
skjønnsutøvinga må ikkje vere urimelig eller lede til usaklig forskjellsbehandling.
I denne saka sto valet mellom to søkarar, der begge ifølgje samferdselsdirektøren
oppfylte dei generelle vilkåra for å kunne bli tildelt det ledige reservedrosjeløyvet.
Ingen av søkarane har krav på å få tildelt løyvet.
Det går fram av notatet vedlagt tildelingsvedtaket at det i den skjønnsmessige
vurderinga er lagt vekt på at Bulduk har vist interesse ved å søke på det ledige
løyvet og at han er tilrådd av Ring Taxi SA. Tilrådinga frå Ring Taxi SA er
grunngjeve med at Bulduk «kan starte opp rimelig snart, han har ordna forhold
med sjøfører og vakter». Ring Taxi SA skriver vidare at «Pga kapasitet er det viktig
for oss at nye reserveløyvehaver kan starte raskt».
Slik fylkeskommunedirektøren tolkar tilrådinga frå Ring Taxi SA, og dermed også
samferdselsjefen si grunngiving for tildelinga, er det moglegheita til rask oppstart
(blant anna fordi Bulduk har ordna forhold med sjøfører og vakter), som framstår
som avgjerande for tildelinga.
Samferdselsdirektøren har ikkje, etter det fylkeskommunedirektøren kan sjå, gjort
eigne undersøkingar omkring opplysningane i tilrådinga, herunder med omsyn til
om også klagar har moglegheit til rask oppstart og om han har ordna forhold med
sjøfører/vakter.
Dei etterfølgande opplysningane frå klagar, herunder at klagar har tilgang på bil og
sjåfør og kan starte opp raskt etter tildeling, samt at styret i Ring Taxi var kjend
med dette utan å informere samferdselsavdelinga, gir etter
fylkeskommunedirektøren si vurdering grunn til å stille spørsmål ved om saka har
vore tilstrekkeleg opplyst før vedtak om tildeling vart gjort.
Sidan dette med rask oppstart framstår som utslagsgivande for tilrådinga til Ring
Taxi SA, og dermed også for samferdselsdirektøren si avgjerd om å tildele
reservedrosjeløyvet til Bulduk, burde samferdselsdirektøren undersøkt begge
søkjarane sin moglegheit til rask oppstart. Samferdselsdirektøren kunne i denne
forbindelse også undersøkt om Ring Taxi SA sin uttale i tilrådinga om at Bulduk har
«ordna forhold med sjøfører og vakter» berre er meint som eit argument for at
Bulduk kan starte opp raskt eller om det ligg noko meir i denne uttalen.
Etter fylkeskommunedirektøren si vurdering utgjer dei ovannemnte forholda ein
saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmande på vedtaket sitt innhald, jf.
forvaltningsloven § 41. På denne bakgrunn tilrår fylkeskommunedirektøren at
vedtaket om å tildele reservedrosjeløyvet til Bulduk opphevast og sendast tilbake til
samferdselsdirektøren til ny behandling.
Fylkeskommunedirektøren legg til at klagar ved ei ny behandling ikkje vil ha rett til
løyvet. Ved den nye behandlinga av saka er det framleis opp til fylkeskommunen
sitt skjønn å avgjere kven som skal få tildelt reservedrosjeløyvet, jf.
yrkestransportforskrifta § 44.

Forslag til vedtak:
Samferdselsdirektøren sitt vedtak av 7. november 2019 om å tildele ledig løyve for
reservedrosje i Giske, Sula og Ålesund kommunar tilknytt Ring Taxi SA til Mutlu
Bulduk vert oppheva og sendt tilbake til Samferdselsdirektøren til ny behandling.

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Gudmund Lode
juridisk sjef
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