
 

 

 

 

Retningslinjer for ledsagerbevis.  
For Vestre Toten, Gjøvik og Østre Toten. Gjelder fra 01.04.18.  

 

1. Formål 

Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon, 

og dermed bidra til økt livskvalitet. Ledsagerbevis er beregnet på personer med 

sykdom eller nedsatt funksjonsevne, som har behov for bistand for å kunne delta 

på arrangementer.  

2. Ledsagerbevis  

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes fra kommunen etter søknad. Beviset skal 

gi fri adgang til ledsager på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt 

offentlige transportmiddel som personen med ledsagerbevis ikke ville kunne delta 

på eller nyttiggjøre seg av uten bistand. Noen steder gjelder egne retningslinjer 

for ledsagere, så vi anbefaler å ta kontakt med stedet du skal benytte 

ledsagerbeviset først. For personer som er trygdet eller har honnørkort, vil 

ordinær pris bety honnørpris på stedene som har innført honnørpris.  

Ledsagerbeviset gir adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.m., 

som har godkjent ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager 

er satt opp.  

Beviset gir ikke fortrinn framfor øvrig publikum, og man kan ikke kreve å få 

komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der det er nødvendig, og 

det må da opplyses om at man skal ha med ledsager.  

3. Hvem kan få ledsagerbevis?  

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemning normalt 

av minst 2-3 års varighet.  

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:  

- Bevegelseshemning 

- Hørselshemning 

- Synshemning 

- Utviklingshemning 



- Allergier 

- Andre typer funksjonshemninger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-

sykdommer og annet. 

Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense er 10 år. Vi kan ved 

spesielle situasjoner senke aldersgrensen til 8 år.  

4. Ledsager 

Ledsager er den som er med personen med ledsagerbevis for å bistå når man 

skal på arrangementer. Ledsager må ha fylt 16 år. Vi gjør oppmerksom på at 

noen steder kan kreve at ledsager er fylt 18 år.  

5. Hvordan søke om ledsagerbevis? 

På hjemmesiden til kommunen ligger det søknadsskjema som du enten kan laste 

ned og skrive ut, eller fylle ut elektronisk og sende inn. Det må vedlegges et bilde 

og uttalelse fra enten lege, primærlege, legespesialist, offentlig godkjent 

helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgsenhet. Søknaden skal 

sendes din bostedskommune.  

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig 

avgjørelse(enkeltvedtak) enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.  

Avslag på søknaden skal begrunnes.  

6. Varighet 

Som hovedregel har beviset varighet fra 1 – 4 år. Gyldighetsdato vil stå på 

ledsagerbeviset. Dersom det er behov for fornyelse, må du kontakte kommunen 

for fremgangsmåte. 

7. Klage 

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage, jf. 

Forvaltningsloven § 28 – andre ledd. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan 

du kan klage. Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt.  

 


