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1.  FORMÅL:
Ordningen med ledsagerbevis har som mål å hindre isolasjon og øke 

tilgjengeligheten til offentlige transportmidler og til kultur- og fritidsarrangementer 
(inkl. idrett og friluftsliv).

Ledsagerbevis skal gi mennesker som har en funksjonsnedsettelse som 
medfører et behov for hjelp, samme mulighet som andre til å delta i samfunnet, uten 
å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett. Ledsagerbeviset er en bekreftelse overfor 
arrangør at hjelpebehovet er reelt. Mot at den funksjonshemmede betaler ordinær 
billett selv, får vedkommende ta med seg en assistent/ledsager  ”gratis” der 
ledsagerbevis aksepteres. Eventuelt betaler man to billetter til halv pris.

2. FUNKSJONSNEDSETTELSE: 
Funksjonshemninger er ikke egenskaper hos mennesker i seg selv, men 

oppstår i møte med omgivelser som stiller større krav til funksjon enn den enkelte 
kan overkomme. Dette vil være krav til funksjon som er vesentlige for etablering og 
opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse i samfunnet. Ordningen retter 
seg mot personer med funksjonsnedsettelse av varig karakter, minimum 2 år. 

3. LEDSAGER:
Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at 

vedkommende skal kunne oppnå formålet med ordningen. Den funksjonshemmede 
kan selv velge hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til gang. 

4. LEDSAGERBEVIS:
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes av kommunen 

til de mennesker som oppfyller kravene til behov nevnt under punkt 5. 
Ledsagerbeviset gir den som skal yte assistanse fri adgang til offentlige kultur- og 
fritidsarrangementer, offentlige transportmidler og andre arrangementer som den 
funksjonshemmede ikke ville ha tilgang til/gjøre nytte av uten bistand der hvor 
arrangør aksepterer ordningen. 

Ledsagerbeviset utstedes gratis av vedkommendes bostedskommune etter 
godkjent søknad. 

5. SØKNAD:
Man søker om ledsagerbevis på eget skjema i den kommunen man bor i. For 

at søknaden skal godkjennes, må man legge ved et passfoto og en legeuttalelse om 
søkers behov for assistanse. Denne uttalelsen må si noe om søkers åpenbare behov 
for assistanse for å kunne være en aktiv deltaker ved de arrangementer som 
aksepterer ordningen med ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset er gratis og det gjøres dermed ingen økonomisk vurdering av 
søker i forbindelse med godkjenningen. Det er personens behov for assistanse for å 
kunne oppnå formålet med ordningen som skal legges til grunn.  

Ordningen forutsettes å gjelde for mennesker med funksjonsnedsettelse av 
minst 2 års varighet. Det vil si at sykdomsperioder i utgangspunktet ikke kvalifiserer til 



ledsagerbevis. Det kan gjøres unntak i enkelte tilfeller etter en skjønnsmessig 
vurdering av saksbehandler i kommunen. Det stilles ingen krav til øvre eller nedre 
aldersgrense. For brukere som har behov for å ha 2 stk ledsagere med seg på 
arrangementer, er det mulighet for at dette oppføres i ledsagerbeviset.

Søknaden sendes kommunen i den kommunen man bor i, og det er den 
enkelte kommune som bestemmer i hvilken etat søknaden skal behandles. 
Søknadsskjema fåes ved henvendelse til den enkelte kommune. Det skal søkes på 
skjema som innehar følgende opplysninger:

o Navn, adresse og telefonnummer
o Bostedskommune
o Fødselsdato
o Sted, dato og underskrift
Ledsagerbeviset er gyldig fram til kommunens fastsatte dato for fornying, hvor ny 

dokumentasjon på behov for beviset kan kreves. Dette skal gjøres hvert 4. eller hvert 
10. år. 

6. GYLDIGHET:
Ledsagerbeviset tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å bruke det. Det 

vil kunne benyttes alle steder som har godkjent ordningen, hvor det kreves 
inngangspenger, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Arrangement som 
mottar fylkeskommunal støtte skal akseptere ordningen med ledsagerbevis, og dette 
er fylkeskommunens plikt å innarbeide i kontrakter/tildelinger med enkeltarrangører. 
Den enkelte kommune oppfordres til å gjøre det samme ved tildelinger og kontrakter.

Den enkelte kommune utarbeider 1-2 ganger i året ei oppdatert liste over 
arrangører som godkjenner ordningen og distribuerer denne til de som har fått tildelt 
ledsagerbeviset. Kommunen sender også denne lista til fylkeskommunens 
kulturseksjon som samler alle de kommunale listene sammen til en liste som 
formidles tilbake til alle kommunene i fylket. 

Ordningen med ledsagerbevis skal ikke gi ledsager noen særskilte fordeler ut 
over at han/hun får være tilstede ved arrangementer hvor tilstedeværelse er 
nødvendig. Ledsager vil, for eksempel, ikke kunne kreve kursbevis etter å ha 
assistert ved kursdeltakelse eller drive egentrening på et treningssenter i tillegg til å 
bistå når det trengs, o.l. 

7. KLAGE:
Vedtak om å innvilge eller avslå søknaden om ledsagerbevis blir å anse som 

et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven §28,2 ledd 
påklages til det kommunale klageorgan. 

8. ANNET:
Fylkeskommunen dekker kostnadene til trykking av ledsagerbevisene og 

klistremerker til merking av alle arrangement og transportmiddel som godkjenner 
ordningen med ledsagerbevis. Kommunene kan få ledsagerbevis og klistremerker 
ved å henvende seg til fylkeskommunens kulturseksjon. Kommunen fyller ut 
bevisene og laminerer dem. 

Fylkeskommunen og kommunen er ansvarlig for å informere sine innbyggere, 
ansatte, arrangører og helsepersonell om ordningen. 

Symbolet for at ledsagerbevis aksepteres skal brukes ved annonsering av det 
enkelte arrangement, og det er kommunens ansvar å informere arrangør om dette.



Når det gjelder ansvarforhold, så legges til grunn at vanlige 
forsikringsprinsipper gjelder. Ved misbruk av ordningen, vil beviset kreves 
tilbakelevert.  


