
Informasjon om vedtak og reisekort for Arbeids- og utdanningsreiser 
 
Arbeids og utdanningsreiser innvilges etter forskrift om stønad til Arbeids- og utdanningsreiser med 
hjemmel i Lov om arbeidsmarkedstjenester § 13.  

 
Reisekortet  
Arbeids- og velferdsetaten har avtale med Rogaland Taxi om reisekortordning for Arbeids- og 
utdanningsreiser. Alle som får støtte til arbeids- og utdanningsreiser gjennom NAV mottar et 
reisekort fra Rogaland taxi. 
 
Du bruker reisekortet som bekreftelse på at NAV vil betale for reisen, og du betaler i tillegg en 
egenandel per reise til transportøren. Beløpet du skal betale i egenandel kommer frem når kortet 
trekkes i taksameteret i drosjen eller turbilen. 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 egenandelsbeløpet.  
 
Du kan bruke reisekortet hos alle som har løyve til å utføre persontransport i Norge.  
Du må selv bestille arbeids- og utdanningsreiser. Du velger selv hvem du vil bestille reisene hos og 
om du vil avtale reiser med en fast transportør. 
Reisekortet er personlig og kan ikke brukes av andre. Reisekortet er påført navn og brukernummer. 
NAV vil kontrollere at reisekortet brukes i samsvar med vedtaket. Misbruk av kortet kan medføre 
straffeansvar etter straffelovens bestemmelser.  
 
Tap av reisekort eller skade på reisekort  
Du kan bruke reisekortet så lenge du har gyldig vedtak om støtte til arbeids- og utdanningsreiser fra 
NAV. Ta godt vare på reisekortet!  
Om du mister eller blir frastjålet reisekortet må du straks melde fra til Rogaland Taxi på telefon 51 90 
90 01.  
Om kortet blir ødelagt eller skadet kan du bestille nytt kort fra Rogaland Taxi.  
Hvis du må legge ut for hele reisen selv fordi du ikke har med deg reisekortet, kan du sende 
kvitteringene til NAV Tiltak Oppland for refusjon i ettertid.  
 
Spørsmål om reisekortet  
Har du eller sjåføren spørsmål om oppgjør og bruk av reisekort, ta kontakt med Rogaland Taxi på 
epost til au@rogaland-taxi.no eller på telefon 51 90 90 01.  
Har du spørsmål om egenandel, antall turer du er innvilget og fra-/til adresse, ta kontakt med NAV 
Tiltak Oppland på telefon 55 55 33 33. 

 


