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Rundskriv om rabattordninger i kollektivtransporten - utvidelse av
honnørrabattordningen
Dette rundskrivet endrer tidligere Rundskriv N-3/2019 ved at honnørrabattordningen nå også
skal omfatte:
1) Uføre flyktninger med supplerende stønad. NAV utsteder honnørkort i forbindelse
med vedtak om supplerende søknad.
2) Personer, uavhengig av nasjonalitet og bostedsland, som mottar en varig lovbestemt
trygdeytelse basert på minst 50 prosent uførhet fra en offentlig trygdeordning i et
annet EØS-land enn Norge, tilsvarende norsk Folketrygd. NAV utsteder honnørkort til
denne gruppen etter søknad, slik dette tidligere er gjort for EØS-borgere.
Siden siviltjenste ble avskaffet i 2012 er også omtale av militærrabatt for denne gruppen
fjernet. Det er i tillegg gjort noen redaksjonelle endringer i det nye rundskrivet uten at
rabattordningene endres.
De landsomfattende sosiale rabattordningene innenfor kollektivtransporten består av
barnerabatt, honnørrabatt og militærrabatt. Honnørrabattordningen gjelder for personer over
67 år, blinde, uføretrygdede, uføre flyktninger med supplerende stønad, samt for ektefelle
eller registrert partner som reiser sammen med en person med rett til honnørrabatt.
Barnerabatt, honnørrabatt og andre rabattordninger gjelder uavhengig av bostedsland og
nasjonalitet.
Retten til honnørrabatt for mottagere av uføretrygd omfatter både personer med minst 50
prosent uføretrygd fra den norske Folketrygden og personer med en varig lovbestemt
trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføretrygd fra en offentlig trygdeordning i et annet
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EØS-land, tilsvarende norsk Folketrygd. Personer med en trygdeytelse fra et annet EØSland som beskrevet ovenfor, skal uavhengig av nasjonalitet og bostedsland innvilges
honnørkort på lik linje med personer med minst 50 prosent uføretrygd fra den norske
Folketrygden.
Honnørkort utstedt av NAV gir rett til honnørrabatt.
Militærrabatt omfatter bare norske statsborgere som er tilknyttet det norske forsvaret.
Samferdselsdepartementet legger til grunn at de økonomiske konsekvensene for
transportselskapene av at honnørrabatt også skal gis til personer med trygdeytelser fra
andre EØS-land og til uføre flyktninger med supplerende stønad, er så små at det ikke gir
grunnlag for krav om økte tilskudd.
Dette rundskrivet opphever Rundskriv N-3/2019. Rundskrivet trer i kraft straks.
Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør
Jannis Rippis
seniorrådgiver
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Adresseliste
Agder fylkeskommune
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Go-Ahead Nordic
Havila Kystruten AS
Helse- og omsorgsdepartementet
Hurtigruten Cruise AS
Innlandet fylkeskommune
Jernbanedirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel
Rogaland fylkeskommune
SJ Norge AS
Statens vegvesen
Statsministerens kontor
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vygruppen AS
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