
 

 

Ledsagerbevis for Indre Østfold kommune. 

Nye retningslinjer vedtatt i kommunestyret 15/2-2022 

1. Formål 

Ledsagerbevis er forbeholdt personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan delta i 
samfunnet slik de ville gjort hvis de ikke hadde funksjonsnedsettelser. Ordningen med 
ledsagerbevis er ment for å styrke den enkeltes muligheter for at aktivt liv, forbygge isolasjon og 
dermed bidra til økt livskvalitet. Ledsagerbeviset gir rett til å ha en ledsager (assistent), gratis 
eller med redusert pris, på f.eks. kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport. 

Ordningen vedtas og administreres av Indre Østfold kommune og er gyldig for hele landet, på de 
stedene ordningen aksepteres. 

 

2. Om søknaden 

Søknad om ledsagerbevis må inneholde legeerklæring som grunngir varig funksjonsnedsettelse 
og dokumenterer et reelt behov for ledsager. Bilde skal vedlegges søknaden. Dersom søknaden 
er mangelfull, vil den bli avvist. Søknadsskjema finnes elektronisk på Indre Østfold kommune sine 
hjemmesider. 

 

3. Vilkår  

Ordningen gjelder for personer som er folkeregistrert i Indre Østfold kommune og som har en 
varig funksjonsnedsettelse. Som varig regnes funksjonsnedsettelse av minst 2 års varighet. 
Kortere sykdomsperioder kvalifiserer ikke for ledsagerbevis. 

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense, men normal alderssvekkelse gir ikke grunnlaq for 
ledsagerbevis. De som har dokumentert behov for støttekontakt vil også få ledsagerbevis. 

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og ordningen er ikke 
knyttet opp til om vedkommende mottar trygd eller annen økonomisk hjelp. Første gangs 
utstedelse av ledsagerbevis er kostnadsfritt. Ved behov for erstatningskort, vil det kunne påløpe 
et gebyr.  

Kommunens beslutning om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er å anse som et 
enkeltvedtak. 

4. Godkjenningens varighet 

Ledsagerbevisets varighet vurderes av kommunen ved utstedelse. Normalt vil det bli gitt for 5 år. 
Gyldighetsdato påføres beviset. Det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Eksisterende 
ledsagerbevis fra de 5 tidligere kommunene må fornyes innen 31/12-2023. Det må da søkes på 
nytt med godkjent legeerklæring. 

 



 

5. Klageadgang 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningsloven $ 28 annet ledd påklages til klageutvalget i Indre 
Østfold kommune. 

6. Ledsagerbeviset 

Ledsagerbevis er en dokumentasjon på at innehaveren på grunn av en funksjonsnedsettelse har 
behov for en eller flere ledsagere, og må framvises ved bruk. Beviset er en dokumentasjon i form 
av et kort med bilde som utstedes til søkeren. Type funksjonsnedsettelse er ikke angitt på 
ledsagerbeviset. På beviset skal det påføres om det gjelder for en eller flere ledsagere. Ledsager 
er den eller de som til enhver tid bistår den funksjonshemmede. 

7. Bruken av ledsagerbevis (legges ved vedtak) 

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til 
offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige 
transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten 
bistand. 

Der ledsagerbevis aksepteres skal den funksjonshemmede selv løse ordinær billett. Det 
understrekes at ordinær billett er den til enhver tid gjeldende pris for en person. For en 
funksjonshemmet som er trygdet og har honnørkort, vil ordinær pris bety honnørpris. 

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger, 
transportmidler mv. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan 
brukes over kommune- og fylkesgrensene. 

Det gis ikke refusjon til virksomheter eller tiltak som godtar ordningen med ledsagerbevis. 

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av offentlige kultur- og 
fritidsarrangement eller offentlige transportmidler. 

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 skal ha ledsager. 

Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren ut over at ledsageren f.eks. får 
overvære konserter, forestillinger o.l. der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Det må 
imidlertid ikke stilles så strenge krav ved praktiseringen at ledsageren må forlate arrangementet i 
de perioder hvor ledsagerens bistand ikke er nødvendig.  

På den annen side kan ledsageren f.eks. ikke kreve kursbevis på et kurs selv om hans/hennes 
tilstedeværelse har vært påkrevet under hele kurset og ledsageren har kunnet følge 
kursvirksomheten. Likeså kan ikke ledsagerbevis brukes dersom ledsageren f.eks. driver 
egentrening på et treningssenter i tillegg til å bistå den funksjonshemmede. 

 

 


