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SVAR PÅ BEGJÆRING OM INNSYN 

 

Vi viser til din henvendelse om innsyn i kommunens kostnader knyttet til forvaltning av 

drosjenæringen i perioden 2008-2013. Du ber ikke om innsyn i konkrete dokumenter, men en 

sammenstilling av opplysninger. Begjæringen behandles således etter offentleglova § 9 om rett til 

innsyn «i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom 

samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar».  

 

Du presiserer blant annet at det i kostnadsbildet må medtas prisen for å drive 

transportløyveavdelingen i Bymiljøetaten og tidsbruk/timeverk i kroner som Kommuneadvokaten 

har brukt på drosjesaker. Dette er opplysninger som ikke er lagret i byrådsavdelingens databaser, og 

begjæring om innsyn i disse opplysningene må rettes til de respektive organer. 

 

Du ber også om at tidsbruk/timer som bystyret og byrådet har brukt på drosjesaker inkluderes. Dette 

er opplysninger som ikke er elektronisk lagret og som følgelig ikke lar seg fremskaffe. Det samme 

gjelder prisen for å utforme og innføre ny kommunal drosjeforskrift og tidsbruk/timeverk i kroner 

som juristene i byrådsavdelingen har nedlagt i drosjesaker. På generell basis viser byrådsavdelingen 

til at siden avdelingen overtok ansvaret for drosjeområdet høsten 2011, har 1 fulltidsansatt jobbet 

ca. 80 % med drosjesaker. Prismessig frem til per dags dato utgjør dette ca. kr 950 000. Arbeidet 

med den kommunale drosjeforskriften har vært en viktig del av dette arbeidet men det er ikke ført 

oversikt over hvor stor andel dette utgjør. Videre har også Bymiljøetaten vært involvert i arbeidet 

med forskriften.  

 

Når det gjelder postgang/kontakt/innsyn i forbindelse med drosjeområdet er dette informasjon som 

det vil være svært arbeidskrevende å sammenstille, og det vil samtidig vanskelig kunne uttales noe 

konkret om hvor mye tid behandlingen av slike henvendelser har tatt eller hvor mye dette har 

kostet. Det vises igjen til det ovennevnte om at det i byrådsavdelingen er 1 fulltidsansatt som jobber 

ca. 80 % med drosjesaker. 

 

Når det gjelder prisen for samfunnsvitenskapelige analyser av antall drosjeløyver i perioden 2008-

2013 utgjør dette til sammen kr 1 146 875 inkl. mva. Det er da snakk om to slike analyser fra 

henholdsvis 2009 og 2011. Ut over dette er det ikke anvendt konsulenttjenester i forbindelse med 

reguleringen av drosjenæringen.  
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Kommunens erstatningsutbetalinger i forbindelse med feilaktig regulering utgjør kr 19 050 000. 

Dette er erstatningsutbetalinger i forbindelse med ulovlig opprettelse av drosjesentralen City 

Taxicentral AS, samt for sen innvilgelse av søknad om drosjesentral og derav også for sen 

innmelding i den såkalte omfordelingsordningen av drosjeløyver.  

 

Byrådsavdelingen har ut over dette ikke mulighet til å konkretisere hva det har kostet Oslo 

kommune å forvalte drosjenæringen i perioden 2008-2013. Dette fordi enkelte av opplysningene 

ikke er «elektronisk lagra i databasene til organet» og at en sammenstilling av de øvrige 

opplysninger ikke «kan gjerast med enkle fremgangsmåtar» jf. offentleglova § 9. Av forarbeidene 

til offentleglova uttales følgende om hva som utgjør enkle fremgangsmåter: «Der samanstillinga 

utelukkande kan gjerast ved hjelp av databaserte løysingar som kan setjast i gang ved hjelp av 

enkle kommandoar, vil vilkåret vere oppfylt. Dersom derimot samanstillinga krev meir tidkrevjande 

manuelle operasjonar, f.eks. der ein saksbehandlar sjølv må gå inn og vurdere kva opplysningar 

som skal samanstillast, vil ikkje dette vilkåret vere oppfylt.» En sammenstilling av de forespurte 

opplysninger, ut over de ovennevnte, vil kreve nettopp tidkrevende manuelle operasjoner. 

 

Avslag på fullstendig innsyn kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker fra 

underretning om avgjørelsen er kommet frem, jf. offentleglova § 32. Eventuell klage sendes 

sammen med dette dokument pr. brevpost til: Byrådsavdelingene, Rådhuset, 0037 Oslo eller pr. e-

post til: innsyn@byr.oslo.kommune.no. 
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