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Trygt Hjem for en 50-lapp 
 

Retningslinjer for Namsos Kommune 
 

Vedtak kommunedirektøren delegasjonssak 03/22 
 
 

1. Tilbudet gjelder for ungdom fra og med 8. klasse, til og med det året de fyller 22 
år.    

 
2. Tilbudet gjelder for hjemkjøring fra offentlige fester/arrangement, eller private 

arrangement på offentlig sted.   Eksempel på arrangement/tilbud: 
a. Offentlige fester på forsamlingshus o.l. 
b. Folkemøter på offentlig sted 
c. Offentlige skjenke- og spisesteder  
d. Tivoli og sirkus 
e. Treninger/øvelser i regi av lag og foreninger  
f. Ungdomsklubb og elev-kvelder på offentlig sted 
g. Feiringer (bursdager, bryllup, o.l.) på offentlig sted 

 
3. Tilbudet gjelder for hjemkjøring i tidsrommet 20:30 – 24:00 for unge under 18 år 

og for tidsrommet 20:30 – 02:00 for unge over 18 år. 
 

1. Tilbudet gjelder hjemkjøring alle fredager, lørdager, og søndager, samt ved 
bevegelige helligdager og enkeltarrangementer som er tidligere i uka.    

 
2. Ordningen gjelder kun hjemkjøring innenfor kommunegrensen.  

 
3. Ungdommene skal kjøres helt hjem, uansett hvor mange som er med i bilen. 

Dette gjelder også maxitaxi. 
 

4. Passasjerer og taxi-sentral skal ta sikte på best mulig koordinering, og maksimal 
utnyttelse av drosje. Dette gjelder både koordinering av bostedsadresser og 
avreisetidspunkt. Det vil si at drosjesentralen kan endre avreisetidspunkt for best 
mulig utnyttelse av kapasitet, og bestiller vil få beskjed om dette. 
 

5. Hver passasjer betaler maks kr 50,- pr tur. Dersom pris på taksameter blir under 
kr 50,- pr passasjer, betales taksameterpris. 
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6. Tilbudet kan også brukes til hjemkjøring fra privat adresse, men da mot en 
egenandel på kr. 100,-.  
 

7. Taxi bestilles innen kl 20:00  samme kveld på tlf: 
a. 74272828 - Namsos Taxi  
b. 91351416 - Jøa Taxi  
c. 74278500 – Beitstad Taxi (Namdalseid) 
d. 949 82 209 - Taxi Nord-Statland  

 
8. Bestilling av hjemreise for personer under 18 år må gjøres av foreldre/foresatte. 

 
9. Bestillingen skal inneholde:                                                                                                                               

a. Hentested 
b. Tidspunkt 
c. Bostedsadresse 
d. Navn 
e. fødselsdato evt. skoleklasse 
f. telefonnummer 

 
10. Legitimasjon skal vises fram på forespørsel. Turen som bestilles må betales i sin 

helhet om man ikke dukker opp til avtalt hentetid. 
 

11. Det er i utgangspunktet ikke mulig for personer utenfor målgruppa (eldre/yngre) 
å sitte på mot betaling dersom det er plass, men her kan det brukes skjønn ved 
situasjoner der det er svært stor pågang på taxier. 
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