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Mer glede – mindre utgifter

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Hva er ledsagerbevis?
Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på
kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehall, eller å reise kollektivt. Det er den enkelte kommune som
bestemmer om de vil innføre ordningen, og det er kommunen som utsteder kortet i den funksjonshemmede søkerens
navn. Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere. I dag har ca. 300 kommuner ordningen med
ledsagerbevis og ca. 8000 personer har beviset.
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. Den
instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og
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.
Veiledende retningslinjer
Statens råd for funksjonshemmede har utarbeidet veiledende retningslinjer med utfyllende merknader. Disse finner du på
rådets internettsider: www.srff.no under informasjon om ledsagerbevis. Du kan også fakse 24163369 eller ringe 24163368
og få dem tilsendt. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med flere kommuner og fylkeskommuner. Vi anbefaler at de
veiledende retningslinjene legges til grunn når en skal innføre ledsagerbevis i kommunen. Ordningen skal gjelde i hele
landet og da er det viktig at vi får en mest mulig lik praksis. Det betyr ikke at en ikke kan tilpasse retningslinjene til behov
en ser i sin egen kommune. Dette kan for eksempel gjelde aldersgrenser både for kortholderen og ledsageren, eller hvor
mange år kortet skal være gyldig for. Det vil også kunne variere hvor mye dokumentasjon den enkelte kommune ønsker
for å utstede ledsagerbevis.
Søknad
I små kommuner ser en ofte ikke behovet for omfattende dokumentasjon i forbindelse med en søknad om ledsagerbevis,
fordi en ofte kjenner søkerens behov fra før. I noen av de større kommunene kreves ofte mer dokumentasjon og uttalelse
fra fagperson, fordi saksbehandleren ikke alltid kjenner søkerens bakgrunn. Uansett bør det være et mål å ha et
søknadsskjema som er så enkelt som mulig, med en tilsvarende enkel saksbehandling, samtidig som en ivaretar behovet
for nødvendig dokumentasjon.
Kortet
Det er utarbeidet en felles mal for ledsagerbeviset, som du finner sammen med retningslinjene på rådets internettsider.
Skal kortet bli akseptert over hele landet må det ha et enhetlig utseende. Blant annet har NSB satt dette som krav for å
akseptere ordningen. De fleste kommuner trykker også kommunevåpenet på kortet, slik at kortet får et mer offisielt preg.
Anvendelse i kommunene
I kommuner som har innført ledsagerbevis er ordningen at kortet gjelder på alle kommunale institusjoner som har
inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunene stiller også vanligvis krav om at foreninger, institusjoner
og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I tillegg er det i
noen kommuner inngått avtale med private arrangører uten offentlig støtte, som for eksempel treningssentra. I de
kommunene hvor en har ordningen med ledsagerbevis og bruker de veiledende retningslinjene, skal alle som har dette
kortet behandles på samme måte, enten en er innbygger i kommunen eller kommer fra et annet sted i landet.
Riksdekkende anvendelse
• Norges idrettsforbunds arrangementer • Riksteateret • Rikskonsertene • Riksfergene • NSB/tog, 50% for den
funksjonshemmede, 50% for ledsager på full pris. • Norlandia-hotellene, ledsager gratis i dobbeltrom med frokost
Mer informasjon:
Nærmere opplysninger om ordningen med ledsagerbevis får du hos rådssekretærene i de fylkeskommunale rådene for
funksjonshemmede (Ring fylkeskommunen - for Oslo, ring Rådhuset) eller
Statens råd for funksjonshemmede, Postboks 8192 Dep, 0034 Oslo, Tlf 24163049 Internett: www.srff.no/

