
UTREDNING VEDR. LEDSAGERBEVISORDNINGEN 

 

BAKGRUNN: 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser har i en forespørsel til administrajonen, bedt 

administrasjonen om å se på muligheten for å fjerne den nedre aldersgrense på 8 år, som ligger som 

en forutsetning for å kunne få innvilget ledsagerbevis. Rådet viser blant annet til Hamar kommune 

har fjernet denne forutsetningen fra sin lokale forskrift for ledsagerbevisordningen. Rådet viser også 

til at ledsagerbevis kan være viktig å ha ved reise og ferie, da det ofte gir barnet rett til å komme 

frem i kø. Eksempelvis tilrettelagt inngang til fritidsparker m.m.  

FAKTA: 

Ledsagerbevisordningen skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser med behov for bistand, gis 

samme mulighet som den øvrige befolkningen til å delta i samfunnet. Ordningen skal forebygge 

isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet. Som hovedregel gir ordningen ledsager fri adgang til 

offentlige kultur- og fritidsarrangementer og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. 

Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene, og det er opp 

til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å innføre denne ordningen. Kommunene bør forankre 

innføringen av ledsagerbevis gjennom et vedtak i kommunestyret. 

 

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og 

fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som aksepterer ordningen. Ledsagerbeviset gir 

ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt.  

 

For å få tildelt ledsagerbevis må det foreligge et åpenbart behov for bistand, for å kunne delta på 

offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt for å benytte offentlige transportmidler og ordningen 

skal øke tilgjengeligheten til disse. Behovet for bistand må være av en varighet på 2-3 år eller lengre. 

Dette må dokumenteres med en legeerklæring fra behandlende lege eller annet kvalifisert 

helsepersonell.  

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og ordningen er ikke knyttet 

opp til om søker mottar trygd eller annen økonomisk hjelp. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) har utarbeidet veiledende, nasjonale retningslinjer 

(vedlegg 1). BufDir skriver på sine nettsider følgende:  «Kommunen velger selv om man vil følge de 

nasjonale retningslinjene fullt ut. Noen kommuner har avvikende regler på enkelte punkter. Flere 

kommuner har for eksempel valgt å ha en annen nedre aldersgrense enn 8 år, basert på vurdering av 

lokale forhold. Det er viktig at kommunen tenker over at ledsagerbeviset kan brukes over hele landet, 

ikke bare i bostedskommunen. Kommunen bør derfor ta formålet med ordningen i betraktning før 

man utformer egne lokale regler.» 

Når vi ser til våre nærmeste nabokommuner, så er det så langt Hamar kommune som har fjernet 

begrensningen i ordningen knyttet til alder.  

Elverum kommune har valgt å følge de nasjonale retningslinjene, og kommunestyret vedtok 

31.1.2018 en lokal forskrift som er i tråd med disse retningslinjene – « Forskrift for ledsagerbevis for 

mennesker med funksjonsnedsettelser, Elverum kommune» . (Vedlegg 2) 



I tiden etter at Elverum kommune valgte å innføre denne ordningen, har det ikke vært mange 

søknader på ledsagerbevis hvor søker har vært under 8 år. Om dette skyldes at det ikke har vært 

behov, eller at foreldre / foresatte ikke har søkt fordi kriteriene for innvilgelse av ledsagerbevis 

inneholder en nedre aldersgrense, vites ikke. Elverum kommune har valgt å innvilge ledsagerbevis for 

barn under 8 år helt unntaksvis, når det har foreligget spesielle omstendigheter i saken. Uavhengig av 

alder, må det ved behandling av hver søknad, gjøres individuelle vurderinger om hvorvidt søker 

kvalifiserer til ledsagerbevis. 

Følgende kommunale tjenestetilbud aksepterer ledsagerbevis: 

 Elverum kulturhus 

 Elverum kino 

 Elverum svømmehall 

Alle lag og foreninger som får kommunal støtte må akseptere ledsagerbevisordningen  

Mange privatdrevne aktivitets- og opplevelsestilbydere aksepterer ledsagerbevisordningen, både 

innad i kommunen og på nasjonalt plan, men det er opp til hver enkelt tilbyder å bestemme dette. 

 

VURDERING: 

Ledsagerbevisordningen er en ordning som har bidratt til at mange flere har kunnet ta del i ulike 

aktiviteter og arrangementer, både lokalt og nasjonalt.  

Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. I dette ligger det at det vil kunne gjøres unntak for 

alder, dersom det er særskilte forhold som tilsier dette. Særskilte forhold kan være f.eks. at barnet 

må ha følge av 2 ledsagere p.g.a. helse- og / atferdsutfordringer, eller at barnet regelmessig er på 

avlastning i avlastningsbolig e.l.  

Barn under 8 år får som oftest ikke innvilget støttekontakt, da det normalt er foreldrene som ivaretar 

barnets behov for følge på aktiviteter når barnet er under 8 år. Forhold knyttet til 

Støttekontakttjeneste vil ikke være et argument for å fjerne en nedre aldersgrense. 

Dersom barnet har støttekontakt, mottar støttekontakten en utgiftsdekning som skal gå til å dekke 

utgifter de måtte få i forbindelse med oppdraget. Slik sett vil barn under 8 år, og som da har 

støttekontakttjeneste, ikke være avhengig av å ha et ledsagerbevis for at støttekontakt ikke skal ha 

utgifter knyttet til oppdraget. 

 

I henvendelse fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse viser at personer med ledsagerbevis 

kan gi rett til å gå foran køen. Dette er ikke en rettighet som ligger nedfelt i de nasjonale 

retningslinjene, men det er noen arrangører som på eget initiativ har valgt å føre en slik praksis. 

Personer med ledsagerbevis kan derfor ikke forvente en slik praksis fra alle som aksepterer 

ledsagerbevis.   

Som Rådet for personer med funksjonsnedsettelser påpeker, så er det andre kommuner som har 

valgt å gå bort fra å benytte en aldersbegrensning på ordningen, og dermed avvike fra de nasjonale 

retningslinjene. I vårt nærmeste geografiske område har alle kommunene med unntak av Hamar 

kommune - så langt - valgt å opprettholde en nedre aldersgrense på 8 år. Lillehammer har vedtatt en 

nedre ldersgrense på 7 år. Administrasjonen er kjent med at større byer slik som Oslo og Trondheim 

har fjernet en nedre aldersgrense, mens Bergen og Stavanger har beholdt 8 år som nedre 

aldersgrense. Tromsø har valgt å innføre en nedre aldersgrense på 4 år.  



Ledsagerbevisordningen er en nasjonal ordning hvor det er utarbeidet nasjonale retningslinjer, som 

mange av de kommunenen som tilbyr denne ordningen, forholder seg til slik de er beskrevet. Det er 

poengtert fra BufDir at det er kun veiledende retningslinjer, og at kommunene har mulighet for å  

vedta avvikende regler på enkelte punkter. De kommunene som har valgt å ikke ha med kriteriet om 

nedre aldersgrense / eller i ettertid har fjernet denne, har da valgt å ha en avvikende regel på det 

punktet. Konsekvensen av å ikke ha de samme kriteriene for ledsagerbevis når det gjelder alder, kan 

være at det i kommuner som har satt en nedre aldersgrense på 8 år, kan bli vanskelig å få akseptert 

ledsagerbevis for barn som er yngre enn 8 år.   

  

KONSEKVENSER VED Å FJERNE DEN NEDRE ALDERSGRENSEN: 

 Økonomi: Det vil ikke gi noen økonomisk merbelastning på kommunens økonomi å fjerne 

aldersgrensen i ledsagerbevisordningen.  

 Kommunal saksbehandling / tjenesteyting: Det vil ikke gi noen vesentlig større merbelastning 

på tjenesten som saksbehandler søknader på ledsagerbevis, dersom aldersgrensen fjernes. 

Det vil antakeligvis komme noen flere søknader enn vanlig, men ikke i det omfang at dette vil 

beslaglegge en vesentlig større andel av saksbehandlerressursen som finnes på området.  

Selve saksbehandlingen blir ikke noe forenklet, da alder fram til nå kun har vært et av 

kriteriene som må ligge til grunn for å få innvilget ledsagerbevis. 

 Bruker/innbygger: Kan bidra til at også barn under 8 år, i større grad kan delta i aktiviteter på 

lik linje med andre barn, og dermed bidra til økt livskvalitet.  

 

 

ADMINISTRATIV OPPSUMMERING: 

Det er vanskelig å komme med en entydig anbefaling om hvorvidt kommunen skal beholde en nedre 

aldersgrense, eller om den skal fjernes, slik Hamar kommune har valgt å gjøre det.  

Dersom den nedre aldersgrensen på 8 år fjernes under § 7 i «Forskrift for ledsagerbevis for 

mennesker med funksjonsnedsettelser», vil det ikke innebære noen form for økonomisk 

merbelastning for kommunen, da det må også antas at dette vil gjelde et begrenset antall 

søknader/barn.  

Dersom kommunen velger å beholde den nedre aldersgrensen, kan kommunen fortsatt behandle 

søknader der søkere er under 8 år, og ev. gjøre unntak for minstealder dersom det er spesielle 

forhold som tilsier dette. 

Fjerner kommunen den nedre aldersgrensen, så er ikke kommunens forskrift lenger i tråd med de 

nasjonale retningslinjene. Som beskrevet tidligere så kan dette medføre at ledsagerbeviset for de 

barna under 8 år, kanskje ikke aksepteres i de kommunene som har valgt å ha en nedre adersgrense 

på 8 år. Dette er også et forhold BufDir ber kommunene tenke gjennom før de ev. velger å vedta 

avvikende regler. 

En fjerning av den nedre aldersgrensen, vil kunne bidra til at flere barn under 8 år, gis en større 

mulighet for å delta på aktivitetsarenaer hvor andre barn deltar. Økt deltakelse i vil bidra til å 

forebygge isolasjon og gi økt livskvalitet. 

 

 



RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Kravet til en nedre aldersgrense på 8 år, fjernes fra Forskrift for mennesker med 

funksjonsnedsettelser, Elverum kommune, Hedmark.  

 


