
 
 

 
LEDSAGERBEVIS FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE -  

RETNINGSLINJER 

 
1. Formål 

Ordningen skal bidra til å forebygge isolasjon og gi økt livskvalitet til personer som på grunn 

av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet. Funksjonsnedsettelsen må 

være varig og i minimum 2 år.  

  

2. Nedsatt funksjonsevne 

Ledsagerbeviset er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som har 

behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.  

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med: 

- Bevegelseshemning 

- Hørselshemming 

- Synshemming  

- Utviklingshemming 

- Allergier 

- Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, 

hjertesykdommer, lungesykdommer og annet 

 

3. Ledsager 

Det er opp til den med ledsagerkort å velge hvem som er ledsager. Det kan for eksempel være 

en venn, familiemedlem eller en støttekontakt. 

 

4. Ledsagerbevis 

Ledsagerbeviset er et kort som gis til personen med funksjonsnedsettelse. Kortet gjelder i 

kommunen du bor i, men også i hele landet. Kortet gjelder ikke i utlandet.  

 

5. Søknad 

Søknadskjema er tilgjengelig på www.bodo.kommune.no/ledsagerbevis. Portrettbilde må 

følge med søknaden.  

 

For å kunne behandle søknaden trenger kommunen legeerklæring som beskriver behovet for 

ledsager. 

 

Det finnes ingen nedre aldersgrense.  

 

Hovedregelen er at personer som har langtidsopphold i sykehjem ikke kvalifiserer for 

ledsagerbevis. Ung alder kan være et unntak for å innvilge søknaden. 

 

6. Varighet 

Kommunen vurderer hvor lenge ledsagerbeviset skal være gyldig når søknaden behandles. 

Kortet kan være gyldig innenfor et bestemt tidspunkt eller ha varig gyldighet. Gyldighetsdato 

vil stå på beviset. 

 

7. Gyldighet 

Ledsagerbevis er en frivillig ordning som kommunen kan innføre. Kortet gjelder der 

arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til 

http://www.bodo.kommune.no/ledsagerbevis


ordningen. Det følger med en oversikt over hvor ordningen gjelder i Bodø kommune når kortet 

leveres ut. Noen steder er merket med «ledsagerbevis aksepteres», men ikke alle steder.  

 

8. Klage 

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak. Dette vedtaket 

kan i henhold til Forvaltningslovens § 28 -2. ledd påklages til det kommunale klageorgan. 


