Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Hva er ledsagerbevis?
Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å
gå på for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehall eller å reise kollektivt.
Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Hvor gjelder kortet?
Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som
krever inngangspenger har akseptert ordningen.

Du må selv ofte undersøke
Fordi kortet ikke er akseptert alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det
aktuelle stedet. Kontakt Tilrettelagt fritid i Sandnes kommune for mer informasjon om hvor kortet
gjelder i kommunen, i nabokommuner eller i fylket.

Hovedregelen
Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer
ordningen. Den funksjonshemmede som er eieren av beviset/kortet, betaler selv gjeldende
inngangspris.

Varierende rabatter
Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskapet. Noen vil kreve
full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til
kortholderen, dersom denne for eksempel er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele
landet, men gir 50% rabatt til kortholderen og 50% til ledsageren på full pris. Dette gjelder også en del
buss- og båtselskaper.

Søknad
Ordningen med ledsagerbevis administreres av Tilrettelagt fritid, Sandnes kommune. Vedlagt følger
søknadsskjema for ledsagerbevis.

U.off. § 5a, jfr. forvaltningsloven § 13.1

LEDSAGERBEVIS SØKNADSSKJEMA
SØKERENS NAVN: _______________________________________________________
ADRESSE: ______________________________________________________________
POSTNR: ____________________ POSTSTED: ________________________________
FØDSELSDATO: _________________________________________________________
MOBIL: ________________________

PRIVAT: _____________________________

SØKERENS FUNKSJONSHEMMING (DIAGNOSE):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

HVORFOR HAR SØKER BEHOV FOR LEDSAGER?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Sandnes, dato: ___________________________________________________

_________________________

_______________________________

Søkerens underskrift

Foresatte/hjelpeverges underskrift

Søknaden sendes med passfoto og sakkyndig vurdering utfylt av offentlig godkjent
helseinstitusjon eller Sandnes kommune ved oppvekst og levekår til:
Sandnes kommune, Kultur, Postboks 583, 4302 SANDNES

SAKKYNDIG VURDERING AV SØKERENS LEDSAGERBEHOV
Som vedlegg til søknaden må det følge dokumentert behov for ledsager fra en offentlig
godkjent helseinstitusjon eller Sandnes kommune ved oppvekst og levekår.
Sakkyndig bes gjøre seg kjent med retningslinjene på side 4 i søknadsskjemaet.
Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose søker har, som avgjør om
en fyller vilkårene for å få kortet.
Høy alder i seg selv kvalifiserer ikke til ledsagerbevis.
NAVN: ____________________________________________________________________
ADRESSE: _________________________________________________________________
POSTNR/STED: _____________________________

TELEFON: __________________

1. Ordningen ledsagerbevis gjelder for personer med varige funksjonsnedsettelser.
Beskriv søkes helsetilstand i forhold til dette.

2. Ledsagerbevis skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige
kultur- og fritidsarrangement, samt offentlige transportmidler. Dette som et
virkemiddel for å forebygge isolasjon og gi økt livskvalitet.
Beskriv søkers behov for ledsager.

3. Andre viktige og relevante opplysninger om søker

Dato ___/___20___

Sakkyndig:
Lege Annet

Spesifiser: ____________________________

Lege/helsepersonells underskrift og stempel:

Telefonnummer:

____________________________________

_____________________________

Det må påregnes en saksbehandlingstid på 3 uker.

Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Retningslinjer for Sandnes kommune
Gjeldende fra 1.3.2018
1. Formål
Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt
livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer
med funksjonshemming av minst 2 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av
bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.
2. Funksjonshemming
Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forventninger og miljøets
og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og
opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.
I denne sammenheng brukes oftere begrepet mennesker med nedsatt funksjonsevne. En
kan ha nedsatt funksjonsevne både fysisk, psykisk og sosialt.
3. Ledsager
Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne
oppnå formålet med ordningen.
4. Ledsagerbevis
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede.
Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kulturog fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke
ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbeviset utstedes gratis av søkers
bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er 8 år.
5. Søknad
Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av
ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Som vedlegg til søknaden må det følge
dokumentert behov for ledsager fra en offentlig godkjent helseinstitusjon eller Sandnes
kommune oppvekst og levekår
6. Varighet
Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig. Det
kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.
7. Gyldighet
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v som
aksepterer ordningen. Offentlig fastsatt symbol bør settes opp på steder som aksepterer
ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune og fylkesgrenser.
8. Klage
Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak.
Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens §28, 2. ledd påklages til det
kommunale klageorgan.

