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Dato:
Tid:
Sted:

24. august 2015
13:00 - 14:50
Rådhuset, værelse 381

Deltagere: Erik Cederström

Afbud:

Fraværende: Joshua Krogager

Bemærk: Ordinært møde i Taxinævnet
- bemærk start kl. 13.00

1   Godkendelse af dagsorden og referat
1.1   Dagsorden og deltagere

Ingen bemærkninger

1.2   Referat fra Taxinævnets møde den 8. juni 2015
Referatet blev godkendt

2   Til orientering/foreløbig drøftelse
2.1   Turstatistik

Taget til efterretning

2.2   Oversigt antal taxitilladelser
Taget til efterretning

2.3   Servicemålinger
Taget til efterretning

3   Til beslutning
3.1   Taxibetjening, herunder fastsættelse af antallet af tilladelser

a)

Etablering af tværkommunalt tilladelsesområde for Østjylland



Side 2

Dantaxi og Aarhus Taxa redegjorde for sammenlægninger af tilladelses-områder i 
Sønderjylland og drøftelser i Horsens om sammenlægning i Østjylland. 

Det blev besluttet at Taxinævnet drøfte dette punkt på næste møde, og i mellem tiden skal det 
undersøges om Horsens Kommune har fremsendt en reel henvendelse om dette til Aarhus 
Kommune.

Taxinævnets synes dog at det lød interessant med et tværkommunalt taxinævn for Østjylland, 
men at der vil være udfordringer med dækninger af hele det geografiske område, 
harmonisering af takster, tilslutningskrav til taxiforeninger og behov for omfattende 
vagtplaner. 

Se bilag 3 til dagsorden for redegørelse for pkt. 3a

b)

Fastsættelse af antallet af tilladelser 

Dantaxi og Aarhus Taxa ønskede en reduktion på 55 tilladelser, svarende til 20 %, og de 
mente at efterspørgslen efter taxikørsel fint vil kunne dækkes af 225 tilladelser – også i travle 
tidspunkter om natten i weekenderne. Det er Taxinævnets forventning af reduktionen vil 
kunne være gennemført om ca. 2 år.

Taxinævnets flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten valgte at 
følge Dantaxi og Aarhus Taxi ønske om en reduktion på 50 tilladelser. Sagen drøftes igen på 
Taxinævnets møde om et år, den 22. august 2016

Reduktionen vil ske på baggrund af naturlig afgang, og Taxinævnet vil løbende følge 
udviklingen i reduktionen, og desuden vil Taxinævnet løbende følge opfyldelsen af 
servicemålingerne. Der er desuden en forventning om at Dantaxi og Aarhus Taxa udarbejder 
vagtplaner for spidsbelastningsperioderne.

Et mindretal i Taxinævnet bestående af Venstre kunne ikke støtte reduktionen, da Taxiområdet 
efter Venstre opfattelse er et liberalt erhverv, der skal fungere på markedsvilkår. Kun hvis det 
kunne dokumenteres, at der fortsat ville kunne ske en dækning af efterspørgslen i 
spidsbelastninger, vil Venstre støtte en reduktion.

Venstre ønsker en orientering om omfanget af Dantaxi og Aarhus Taxias brug af  BOM-pas til 
taxier/taxiselskaber uden for kommunen.

Taxinævnet ønsker fremadrettet at få opgørelse fra Østjyllandspoliti om udviklingen i sigtelser 
for udførsel af pirat taxikørsel, så Nævnet kan følge omfanget af pirat-kørsel i Aarhus.

Se bilag 3 til dagsorden for redegørelse for pkt. 3b

4   Eventuelt
4.1   Møder i Taxinævnet i 2015 og 2016

Mødekalender for det næste år er godkendt.

2015:
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Mandag 2. november Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset

2016:

Mandag 29. februar Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset

Mandag 23. maj Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset

Mandag 22. august Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset

Mandag 31. oktober Kl. 14.00 til 15.50 Værelse 381 på Rådhuset

4.2   Eventuelt
a)

Mobilitetsplanen

Taxinævnet ville gerne have at Dantaxi og Aarhus Taxa fik den kommende mobilitetsplan i 
høring, så man også kunne få taxibranchen holdning hertil. Planen drøftes på mødet i 
Taxinænvet den 2. november

b)

Pensionering

Der blev sagt farvel til Taxinævnets sekretær Erik Cederström, der går på pension den 31. 
august 2015.

Taxinævnet takkede Erik Cederström for en lang, tro og god tjeneste.

Joshua Krogager bliver ny sekretær for Taxinævnet.


