
Arbeids og utdanningsreiser – informasjon til transportører   
 
 
NAV gir vedtak om stønad til arbeids- og utdanningsreiser til personer med varige 
forflytningsvansker. Vedtaket gir rett å reise med drosje til og fra arbeid eller utdanning. 
 
Arbeids- og velferdsetaten har avtale med Rogaland Taxi om ordning for arbeids- og 
utdanningsreiser. Rogaland Taxi vil utstede reisekort til brukere av arbeids- og utdanningsreiser og er 
ansvarlig for at transportøren får betalt for bruken av reisekortet. NAV kontrollerer at reisekortet 
brukes i samsvar med vedtaket.  
 
Reisekortet kan brukes hos alle som har løyve til å utføre persontransport i Norge. Bruker av 
reisekort validerer sin reise ved hjelp av reisekortet i drosjen/turbilen, og betaler en fastsatt 
egenandel per reise til transportør. Egenandelsbeløpet framkommer ved validering av reisekortet.  
 
Bruker bestiller reisene selv og avgjør om de vil avtale reiser med en fast transportør.  
 
Reisekortet er et eget ISO-godkjent kort som er kjent hos samtlige taxametertyper i Norge. Kortet 
benyttes i en online-løsning som innebærer en toveis kommunikasjon mellom Rogaland Taxi og 
transportør. Toveiskommunikasjonen verifiserer at kortet er gyldig og gir informasjon om 
egenandelen som bruker skal betale. Ved turens slutt overføres informasjon om kortnummer, dato 
og klokkeslett for turens start og slutt, antall kjørte km, turkostnad og løyvenummer til Rogaland 
Taxi.  
 
Rogaland Taxi utbetaler oppgjør til on-line transportører hver 15. dag.  
 
Ved off-line situasjon kan transportøren kontakte Rogaland Taxi på sms, web-side eller på telefon for 
å få bekreftet om reisekortet er gyldig og få oppgitt egenandelsbeløp. Krav om refusjon av 
transportkostnaden kan sendes til Rogaland Taxi i ettertid via e-post, post eller web.  
 
Rogaland Taxi utbetaler oppgjør til off-line transportører månedlig. Frist for innsendelse av krav om 
refusjon er en måned etter reisen er gjennomført.  
 
Ta kontakt med Rogaland Taxi ved spørsmål om oppgjør og bruk av reisekort enten på epost til 
au@rogaland-taxi.no, eller Siw Bente Sørbø på telefon 51 90 90 04. 

 


