Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede.
Søknad sendes til: Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa.
Opplysninger om søker:

Navn
Fødselsdato
Adresse
Bostedskommune
Telefonnummer

Opplysninger om den funksjonshemming som ligger tl grunn for søknaden.

Type funksjonshemming

X

Nærmere opplysninger/diagnose

Bevegelses hemming
Hørselshemming
Synshemming
Psyk.utviklingshemming
Annen funksjonshemming

Det skal foreligge dokumenterte behov for ledsager fra lege, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helseavdeling, samt passbilde. Viser for øvrig til informasjon om
ledsagerbevisordningen på baksiden av dette søknadsskjema.
Sted og dato:_______________________________________________
__________________________________________________________
Søkers underskrift (evt. hjelpeverge/pårørende)

INFORMASJON OM LEDSAGERBEVIS
Adresse: 9310 SØRREISA
E-post:
postmottak@sorreisa.kommune.no
Nettside: http://sorreisa.kommune.no

Sentralbord: 77875000
Telefaks:
77861495

Formål:
Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed
bidra til økt livskvalitet for funksjonshemmede.
Funksjonshemming
Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetning og miljøets og
samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse
av selvstendighet og sosial tilværelse. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med
funksjonshemming av minst 2-3 års varighet.
Ledsagerbevis
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede.
Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlig kultur- og
fritidsarrangementer samt offentlige transportmiddel som den funksjonshemmede ikke ville
kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Med ledsager menes den som til enhver tid bistår
den funksjonshemmede i slike sammenhenger.
Gyldighet
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, arrangementer, bygninger,
transportmidler mv. som aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet for
ledsager er slått opp.
Søknad
Den funksjonshemmede (eller dennes hjelpeverge/pårørende) må søke Sørreisa kommune om
ledsagerbevis. Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret eller pleie- og
omsorgskontoret. Søknaden skal – for å komme i betraktning- vedlegges passfoto samt
uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller
kommunens helse- og omsorgstjeneste om den funksjonshemmedes behov for ledsager.
Behandling av søknad
Søknad om ledsagerbevis avgjøres av kommunen. Søknader behandles fortløpende.
Varighet
Vurdering/fornyelse av beviset foretas hvert fjerde år. Gyldighetsdato vil framgå av beviset.
Klage
Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak og
søker vil få skriftlig melding om vedtak. I henhold til Forvaltningslovens § 28, 2.ledd kan
vedtaket påklages til kommunens klageorgan(Formannskapet) innen tre uker fra du mottok
vedtaket.
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