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Ordningen er en nasjonal ordning initiert av Statens Råd for Funksjonshemmede. 
 
 

Ordningen er innført i samarbeid mellom 
kommunene i Troms og  
Troms fylkeskommune 

 
 

VEDTATT INNFØRT I HARSTAD KOMMUNE, MED VIRKNING FRA 01.01.2001. 
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LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE. 
 
Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige 
kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den 
funksjonshemmede ikke ville kunne nyttiggjøre seg /delta i uten bistand. 
 
Det betyr at personer med ledsagerbevis kan benytte beviset i alle kommuner og på 
alle steder hvor ordningen er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag 
og foreninger, museum, fritidsparker, Riksteatret, NSB og busselskaper. 
 
Retningslinjene for bruk av ledsagerbevis er felles over hele landet og gjør ordningen 
mer brukervennlig både for den funksjonshemmede og for de stedene som 
aksepterer ordningen. 
  
I Harstad kommune gjelder ordningen følgende steder: 

 Harstad Kino 
 De kommunale fritidsklubbene; Kanebogen fritidsklubb og Centrum fritidsklubb 
 Busselskapet Boreal - Hålogaland buss 
 TFDS – hurtigbåten Tromsø – Harstad - gratis for ledsager 
 Harstad kulturhus 
 Andre kommunale arrangement. 
 Grottebadet – gratis for ledsagere 
 Hurtigruten – som honnør 50 % rabatt 
□ Actic Norge v/inngått avtale om trening. Gratis for ledsager 
 

I Harstad kommune vil vi arbeide for at ordningen med ledsagerbevis blir akseptert i: 
 kulturinstitusjonene 
 transportselskapene 
 arrangement i regi av lag og foreninger 
 kafeer og restauranter 
 private fritidsklubber 
 Treningssentre 

 
Ordningen bygger på at lokale transportselskaper og kulturinstitusjoner innen 
generell kultur, idrett og friluftsliv slutter opp om ordningen uten økonomisk 
kompensasjon.  
 
Ordningen handler om å gjøre tilgjengelig og utnytte den ledige kapasiteten som 
finnes. Mest sannsynlig vil ordningen derfor føre til økt bruk av tjenester fra en ny 
målgruppe – de varig funksjonshemmede. 
 
Merking / symboler: 
Steder der ledsagerbevis aksepteres vil være merket ved ytterdør og billettluke 
med et oblat som viser symbolet for ledsagerbevis.  
 
Informasjon: 
Harstad kommune, Barne og ungdomstjenesten 
9479 Harstad. 
Telefon: 770 26000 eller direkte 770 26258 
Internett: Hjemmesiden til Harstad kommune ”tjenester”. 
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INFORMASJON TIL SØKERE . 
 
 
LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE: 
Hvem kan søke: 
Alle som på grunn av en eller annen funksjonshemming er avhengig av å ha med 
seg en ledsager når de skal delta på noe, kan søke om å få ledsagerbevis. 
 

1. Hva er et ledsagerbevis? 
 Ledsagerbeviset er et kort, utstedt av kommunen, som bekrefter at innehaver 

av kortet er funksjonshemmet, og avhengig av ledsager for å kunne benytte 
seg av kultur- og fritidstilbud. 

 Kortet kan bare benyttes på de steder hvor ordningen aksepteres. 
 Innehaveren av kortet viser dette beviset når han/hun kjøper sin billett. 
 Ledsager går gratis inn. 

 
2. Begrensninger i bruk av ledsagerbevis. 

Innehaveren kan ikke påberope seg å få benytte beviset på steder som ikke har gått 
inn på ordningen. 

 
Ledsagerbeviset gir heller ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, slik at man kan 
kreve  å komme inn selv om det er fullt, eller vedkommende ikke trenger å bestille 
billett på forhånd der dette er nødvendig. 

 
3. Godkjennelsesmyndighet: 

Barne og ungdomstjenesten ved enhetsleder har den besluttende myndighet 
angående innvilgelse av ledsagerbevis. 
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter for barne og ungdomstjenesten, 
avdeling helse- og sosial og brukerorganisasjoner har en rådgivende funksjon i 
forhold til utforming av informasjon og innstilling til vedtak, søknader om 
ledsagerbevis. 
 
Vennligst gjør deg kjent med retningslinjene og bemerkningene til retningslinjene før 
du søker og før du tar i bruk av tildelt kort. 
 

4. Søknad: 
Det søkes på eget skjema – se vedlegg.  
Husk legeerklæring og/eller påskrift fra saksbehandler i ditt PRO-distrikt. 
Husk ett passbilde til ditt personlige ledsagerbevis. 
Retningslinjer ligger vedlagt denne informasjonsfolderen. 
 
Søknad sendes til: 

Harstad kommune 
barne og ungdomstjenesten 
9479 Harstad. 

Merk konvolutten ” Ledsagerbevis”. 
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Søknadsskjema m/retningslinjer kan du få tilsendt fra samme adresse. 
Du vil også finne søknadsskjema på lege- og helsekontor. 

LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE. RETNINGSLINJER 
GJELDENDE FRA 1.1.2001. 

 
 
 

1. Formål. 
Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt 
livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter 
personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.  
 

2. Funksjonshemming. 
Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og 
miljøets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og 
opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse. 
 

3. Ledsager: 
Ledsager er den som til en hver 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 kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler 
som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. 
ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. 
 

5. Søknad 
Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av 
ledsagerbevis. Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges passfoto 
samt uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon 
eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for 
ledsager. 
 

6. Varighet. 
Gyldighetsdato framgår av beviset. 
 

7. Gyldighet. 
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v 
som aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er 
slått opp. 
 

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. 
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LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE. BEMERKNINGER  
TIL RETNINGSLINJER  GJELDENDE FRA 1.1.2001. 

 
 

1. Formål. 
Ledsagerbevis skal gi den funksjonshemmede med behov for bistand, samme 
mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, uten å måtte betale 
dobbel pris på inngangsbillett. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for 
slik bistand. 
 
Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur- og fritidsarrangementer 
samt offentlige transportmidler. Med utgangspunkt i den offentlige kulturpolitikk 
legges det utvidede kulturbegrep til grunn ved forståelsen av begrepet kultur- og 
fritidsarrangement (herunder idrett og friluftsliv). Ledsagerbeviset skal fungere 
som et virkemuddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til å gi økt 
livskvalitet. 
 
Ordningen omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års 
varighet (J.fr. Trygdeloven). Kravet til varighet kan på grunnlag av uttalelse (se 
punkt 5) fravikes i det enkelte tilfelle. 
 
Mot at den funksjonshemmede selv løser ordinær billett, får han/hun ta med seg 
ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres. Det understrekes at ”ordinær” 
billett er den til en hver tid gjeldende pris for en person. For en funksjonshemmet 
som er trygdet og har honnørkort, vil ”ordinær” pris bety honnørpris på de steder 
som har innført honnørpris - ordning. 
 
2. Funksjonshemming. 
Det er her lagt til grunn den definisjon som er brukt i Regjeringens handlingsplan 
for funksjonshemmede 1998 – 2001. 
 
3. Ledsager. 
Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra 
gang til gang, f. eks en venn, familiemedlem, støttekontakt. For å kunne være 
ledsager, må vedkommende ha fylt 16. år. 
 
4. Ledsagerbevis. 
Selve ledsagerbeviset er et kort med bilde, utstedt av bostedskommunen, som 
bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager/ ledsagere. Dersom det er behov 
for 2 ledsagere må dette stå på kortet. 
 
Med deltagelse i offentlige kultur- og fritidsarrangementer regnes også deltagelse 
i frivillige lag og organisasjoner, f. eks idrettslag (se punkt 7). 
 
Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. 
Kravet til alder kan på grunnlag av uttalelse (se punkt 5) fravikes i det enkelte 
tilfelle. 
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5. Søknad. 
Psykisk og fysisk funksjonshemmede som har behov for ledsager kan søke. 
Det vil normalt gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger: 
 

 bevegelseshemming 
 hørselshemming 
 synshemming 
 psykisk utviklingshemming 
 skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser, 

hjerte/lungesykdommer, allergier, etc. (J.fr. Rådet for funksjonshemmede) 
 
Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindlese med varig 
funksjonshemming. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer for 
ledsagerbevis. Som varig regnes funksjonshemming av minst 2-3 års varighet, 
men kravet til varighet kan ut fra utstedende myndighets konkrete vurdering 
fravikes i det enkelte tilfelle. Svekket helsetilstand p.g.a høy alder kvalifiserer ikke 
automatisk for ledsagerbevis. 
 
Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den respektive kommunen hvor det 
søkes om ledsagerbevis. Søknaden sendes kommunen og den enkelte kommune 
bestemmer hvilken etat søknaden skal behandles i. Søknadsskjema fåes ved 
henvendelse til den enkelte kommune. 
 
Det søkes på skjema som inneholder følgende opplysninger (se vedlegg): 

 navn, adresse, telefon 
 bostedskommune 
 fødselsdato 
 type funksjonshemming (se punkt 5, første avsnitt) 
 sted, dato og underskrift (evnt. hjelpeverge) 
 
Viktig: 

Som vedlegg til søknaden må følge dokumentert behov for ledsager fra 
primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens 
helse- og sosialetat, samt passbilde. 
 
Det må foreligge et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige 
kultur- og fritidsarrangementer samt benytte offentlige transportmidler. Den 
funksjonshemmedes behov for ledsager kombinert med tilgjengelighet til 
offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler, vil være 
avgjørende. 

 
6. Varighet. 
Ledsagerbeviset gjelder fram til kommunens fastsatte dato for fornyelse/vurdering 
av beviset, hvor dokumentasjon kan påkreves. 
 
Ved misbruk av ordningen, vil beviset kreves tilbakelevert. 
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7. Gyldighet 
Ledsagerbeviset tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av 
offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt benytte transportmidler. 
 
Ledsagerbeviset vil kunne brukes alle steder som har akseptert ordningen og 
hvor inngangspenger kreves, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. I tillegg 
til fylkeskommunale og kommunale arrangementer vil ordningen gjelde 
arrangementer hvor arrangøren mottar fylkeskommunal eller kommunal støtte 
(innenfor det frivillige kulturliv) for gjennomføring av arrangementet eller drift av 
foreningen. (f. eks i form av gratis husleie eller strøm). 
Det legges til grunn at alle fylkeskommunale og kommunale virksomheter gis 
pålegg om at ordningen skal gjelde for arrangementer som finner sted i 
virksomhetens lokaler. Dette må tas inn i alle kontrakter som inngås om leie av 
lokalene til bruk hvor allmennheten skal ha adgang. 
Dette bør gjøres om bygningen eller lokalet er symbolmerket. 
 
Den enkelte kommune utarbeider en jevnlig oppdatert oversikt over hvilke steder / 
arrangementer som aksepterer ordningen, f. eks, kino, svømmehall, idrettslag, 
teater, museer, utstillinger, konserter, treningssentre. Kommunen bør oppfordre 
private arrangører av kultur- og fritidsarrangementer til å akseptere ordningen. 
 
Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke 
kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er 
nødvendig, og det må da opplyses om at man har med ledsager. 
 
Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren ut over at 
ledsageren for eksempel får overvære konserter, forestillinger og lignende der 
ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Det må imidlertid ikke stilles så 
strenge krav ved praktiseringen at ledsagerens bistand ikke er nødvendig. På den 
annen side kan ledsageren for eksempel ikke kreve kursbevis på et kurs selv om 
hans tilstedeværelse  har vært påkrevet under hele kurset og ledsageren har 
kunnet følge virksomheten. Likeså kan ikke ledsagerbevis brukes dersom 
ledsageren f.eks. driver egentrening på et treningssenter i tillegg til å bistå den 
funksjonshemmede. 
 
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.  
Klage sendes: Klage sendes saksbehandler. Ny saksutredning lages på 
grunnlag av klagen og klagen sendes klagenemnda med påskrift fra 
kommunaldirektør og rådmann. 
 
9. Annet. 
Statens råd for funksjonshemmede startet opp arbeidet med å evaluere ordningen 
ved utgangen av år 2000. Endringer i de landsomfattende retningslinjene vil bli 
varslet.  
 
Symbolmerket bør brukes ved annonsering av det enkelte arrangement. 
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SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 
Ledsagerbevis for personer med funksjonshemming 

eller midlertidig funksjonsnedsettelse 
 

Navn: 
 
 

Adresse: 

Postnr. 
 

Poststed: Fødselsdato: 

Telefon priv/mobil: 
 

E-post adresse: 

Type funksjonshemming: 
 
 
 
 
Begrunnelse for søknad om ledsagerbevis: 
 
 
 
 
Mulige bruksområder: 
 
 
 
 
 
De
   Inntil 2 år                        Inntil 5 år 

t søkes for: Kryss av for ønsket alternativ: 

Sted og dato: 
 
 
Søkers underskrift: Event. foresattes/hjelpeverges underskrift. 

 
 

Sendes:  
Harstad kommune, Barne og ungdomstjenesten 9479 HARSTAD. 
Merk konvolutten: ”LEDSAGERBEVIS” 
 
Vedlegg: 
1 passfoto, uttalelse fra enten primærlege, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens 
helse- og sosialetat. 
Eventuelt vis til vedtak om støttekontakt 
 
 
Søknader behandles fortløpende og innen 3 uker . 
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