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VEILEDER TIL BRUK AV LEDSAGERBEVIS 
 

GENERELL INFORMASJON 
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. 
Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmede med behov for bistand, samme mulighet 
som den øvrige befolkningen til å delta i samfunnet, uten å måtte betale dobbel 
pris/inngangsbillett. 
Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt 
livskvalitet for den funksjonshemmede. 
Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne 
oppnå formålet med ordningen. Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke 
som ledsager fra gang til gang, for eksempel venn, familiemedlem, støttekontakt. 
For å kunne være ledsager, må vedkommende kunne yte den bistand korteier har behov for. 
Det anbefales en nedre grense på 16 år. 
 
Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som 
krever inngangspenger har akseptert ordningen. 

SLIK BRUKER DU KORTET 
Kortet kan benyttes i alle kommunale institusjoner som tar inngangspenger, for eksempel 
svømmehall og kino. Kommunene stiller også vanligvis krav til foreninger, institusjoner og 
arrangører som mottar støtte fra kommunen, at de skal akseptere ordningen med 
ledsagerbevis. 
Kortinnhaver betaler full pris, mens ledsager går gratis eller betaler 50% av prisen. 
 
Er du i tvil om kortet aksepteres der du skal, lønner det seg å ringe i forkant for å få en 
bekreftelse på at de godtar kortet.  

DETTE KAN DU IKKE BRUKE KORTET TIL 
Arrangementer som ikke har valgt å gi dette tilbudet. 
 

ANDRE FORHOLD Å VÆRE SPESIELT OPPMERKSOM PÅ 
Ledsagerbeviset/kortet gjelder for inntil 4 år. Da må du søke om nytt kort. 
Behandlingstiden for utstedelse av kort er fire uker, slik at det vil lønne seg å søke i god tid 
før ledsagerbeviset forfaller på dato.  
 


