SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS
Søkerens navn:

Født:

Adresse:
Postnr:

Poststed:

Telefon:

Telefon foresatte:

Søkerens funksjonshemming:
Begrunnelse for søknaden:

Sted:
Dato:

Søkerens

underskrift:
Underskrift foresatte/hjelpeverge:

NB: Legg ved 1 passfoto og kopi av vedtak fra Asker kommune eller legeattest.

For Servicetorgets bruk (ikke skriv her):
Søknaden mottatt dato:

Saksbehandler:

Vedlagt bekreftelse ble lagt til grunn:
Vedtak fra Asker kommune datert:
Legeattest datert:
Annet:

Ledsagerbeviset ble sendt:

INFORMASJON OM LEDSAGERBEVIS
Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års
varighet. Ordningen vedtas og administreres av den funksjonshemmedes bostedskommune, men
er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede må være
registrert i folkeregisteret i den kommunen søknaden innvilges.
Et ledsagerbevis er et personlig dokument i form av et kort som utstedes til den
funksjonshemmede. Ledsagerbeviset er utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholder er
avhengig av ledsager. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til
offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den
funksjonshemmede ellers ikke ville kunne delta i/ nyttiggjøre seg uten bistand.
Ledsagerbeviset utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for ledsager er
16 år.
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer
ordningen. Offentlig fastsatt symbol skal være synlig der de aksepterer ordningen.
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.
Som funksjonshemming regnes:
- bevegelseshemming
- hørselshemming
- synshemming
- psykisk utviklingshemming
- skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser,
hjerte/lungesykdommer, tunge allergier etc.

Undersøk på forhånd eller se etter symbol for steder som aksepterer beviset
Det gjøres oppmerksom på at en funksjonshemmet med ledsager ikke gis fortrinn fremfor det
øvrige publikum. Når man bestiller billett skal man opplyse om at man trenger en fribillett til
ledsager.
Ledsagerbeviset skal gi ledsager en fribillett. NSB har en spesiell ordning som gir
50 % rabatt på billett til den funksjonshemmede og 50 % på billett til ledsager,
summen er en fribillett. Det er den funksjonshemmedes oppgave å betale for sin
ledsagers reduserte billett.
Det forekommer stadig endringer i forhold til steder som aksepterer ledsagerbevis, og det oppfordres
derfor til å undersøke på forhånd, og/eller se etter det offentlige symbolet som vises til venstre. I
Asker kommune er ledsagerbevis blant annet gyldig ved kommunale svømmehaller, i Asker
kulturhus og på åpne kommunale arrangementer.

