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� Distriktsmobilen i Vevelstad tilbyr bestillingstransport i deler av 
kommunen – mellom ferjestedene Andalsvåg og Forvik, 17 km langs 
Fv17

� Et samarbeid mellom Vevelstad kommune, Vevelstad Frivilligsentral 
og Nordland fylkeskommune

� Ordningen kom på plass i 2009 etter dialog med fylkeskommunen da 
vi mistet vår ordinære drosje

� Etter modell fra Østerrike – eneste i sitt slag i Norge?
� Ble umulig for lokal drosjeeier å fortsette da det ble endringer i 

pasienttransportordningene – lokale pasienter ble plukket opp av 
drosjer fra andre steder, lite grunnlag igjen lokalt

� Fylkeskommunen fikk innvilget søknad om unntak fra løyve for  
persontransport – vesentlig siden Distriktsmobilen ikke er tilgjengelig 
hele døgnet

� Det finnes ordinær drosje i annen del av kommunen (adskilt med 
ferje/hurtigbåt)









� Fylkeskommunen leaser bilen, de betaler telefonregning og 
utbetaler en godtgjørelse på kr 2500 per kjøreuke, får 
billettinntektene

� Baserer sine tilskudd på sentrale overføringer, ikke rom for økning

� For tiden fire frivillige sjåfører (hadde vært ideelt med fem), tar 
hver sin kjøreuke fra fredag til og med torsdag

� Utfordrende med rekruttering av sjåfører til tider, kommunen har 
bidratt med ytterligere midler for å øke godtgjørelsen

� Krav til kjøreseddel gjelder – har prøvd å få fritak for dette, men 
ikke tilstrekkelig med kun helseattest og politiattest

� Åpningstid for Distriktsmobilen er alle dager 7.30 – 16.30, turer 
utenfor åpningstid må bestilles dagen i forveien (sjåfør kan si nei)

� Kr 35 pr tur pr person i åpningstid, kr 50 utenfor åpningstid –
problematisk at det ikke kan betales med kort



� Ordningen administreres av Frivilligsentralen ved daglig leder
� Setter opp vaktliste

� Tar imot oppgjør og oversender Fylkeskommunen

� Både eldre og yngre bruker Distriktsmoblien. Reisende som 
kommer med hurtigbåt eller ferje fra andre steder i kommunen, 
personer uten bil, tur til butikken, legebesøk, kjøring mellom ferjer 
når bussen ikke går, turgåere…

� Skolen bruker ofte Distriktsmobilen

� Brukes til levering av mat fra sykehjemskjøkkenet til kommunale 
møter

� Kan avhjelpe annen kommunal transport ved behov

� 2216 passasjerer i 2018

� Rekruttering er en utfordring, men alle er svært fornøyd med 
tilbudet!




