
Kulturkontoret for Lunner og Gran  
Ledsagerbevisordningen -  Gran  
(Lunners innbyggere henvender seg til servicetorget i Lunner kommune) 

 
Kontakt 
Servicetorget tlf. 61 33 84 00 eller Kulturkontoret for Lunner og Gran 
 
Beskrivelse av tjenesten 
Ledsagerbevisordningen gir funksjonshemmede mulighet til å ta med ledsager på 
kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler uten å måtte betale 
for ledsageren.  
 
Et ledsagebevis er et kort med navn og bilde på som forteller at vedkommende er 
avhengig av å ha med seg ledsager. Ledsagebeviset utstedes til den 
funksjonshemmede.  
 
Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til 
gang. Ledsageren kan i utgangspunktet være hvem som helst (støttekontakt, 
familiemedlem, venn). Forutsetningen for å være ledsager er at vedkommende kan 
yte den bistand som den funksjonshemmede er avhengig av. 
 
Ledsagerbeviset gjelder adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. 
som har akseptert ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan også brukes 
utenfor kommunen og fylket der den funksjonshemmede bor. Ofte vil det stå på 
plakatene eller være et merke ved inngangen som forteller om de aksepterer 
ledsagerbevis der. Alle lag og foreninger i Gran kommune som mottar kommunal 
støtte til åpne arrangementer er forpliktet til å følge ordningen.  
 
Man kan ikke kreve å få bruke ledsagerbeviset på steder som ikke har hørt om eller 
ikke har godkjent ordningen. Ledsagebeviset gir ikke fortrinnsrett fremfor øvrig 
publikum og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må bestilles 
på forhånd der dette er nødvendig og det må da opplyses om at man har med 
ledsager.  
 
Formål/hjemmel 
Ledsagerbeviset skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme 
muligheter som den øvrige befolkning til å delta i ulike aktiviteter uten å måtte betale 
dobbel pris/inngangsbillett. Ledsagebeviset er en dokumentasjon på behovet for 
bistand.  
 
Ordningen skal øke tilgjengeligheten til kultur og fritidsarrangement samt offentlige 
transportmidler. Ledsagebeviset skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon 
og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.  
 
Vilkår/betingelser 
Psykisk og fysisk funksjonshemmede som har behov for ledsager kan søke om. Det 
vil normalt gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemmede:  
 



 
 bevegelseshemmede 
 hørselshemmede 

 synshemmede 
 psykisk utviklingshemmede 
 skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser, 

hjerte/lungesykdommer, allergi osv. 
 
Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming av minst 2-
3 års varighet og som har et åpenbart behov for bistand. Svekket funksjonsevne på 
grunn av høy alder kvalifiserer som regel ikke for ledsagerbevis.  
 
Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og 
ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende er trygdet.  
 
Ved utstedelse av beviset vurderes det hvor lenge beviset skal være gyldig. Det kan 
ha tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.  
 
Saksgang 

 Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema. 
Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen får ved henvendelse til 
Servicetorget. Ordningen har ingen fast søknadsfrist og søknadene blir 
behandlet fortløpende. 1 stk passfoto skal legges ved søknaden.  

 Ved behov kan det innhentes uttalelse fra primærlege, legespesialist, offentlig 
godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse/sosial-tjeneste om den 
funksjonshemmedes behov for ledsager. Søker gir skriftlig tillatelse til at slik 
informasjon kan innhentes i forbindelse med søknaden. 

 Det gjøres et administrativt enkeltvedtak. Dette vedtaket kan påklages i 
henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd til det kommunale klageorganet. 
Både søknad og svar er unntatt offentlighet etter § 5a i Lov om Offentlighet. 

 Selve ledsagerbeviset fylles ut med bilde, navn på innehaver og varighet på 
beviset.  

 Ledsagerbeviset og vedtaket sendes til søker i posten.  
 
 
Hva skal følge saken? 
1 stk passfoto. 
 
Priser/satser/gebyrer/avgifter 
Ledsagerbeviset er gratis 
 
Siste oppdaterings dato 
18. januar 2006 
 


