
LINDÅS KOMMUNE 
 
                                      
                                      SØKNADSSKJEMA  FOR FØLGJEKORT                                          
                          
Namnet til søkjaren _____________________________________ 
 
Adresse __________________________  postnr_______ poststad ___________________ 
 
 
Fødselsnummer (6 siffer) ________________ 
 
Telefon privat_____________________ telefon  arbeid/skole_____________ 
 
 

Stad  ___________________________  dato________________ 
 

 
Eg har lese merknadene på baksida. 

 
___________________________                             ________________________________ 
    underskrifta til søkjaren                                     underskrift frå føresette/hjelpeverge1 
 
 
Send søknaden til : LINDÅS KOMMUNE,  Kvernhusmyrane 41,  5914 ISDALSTØ  
 
 NB!   Legg ved 2 passfoto. 

 
Fyllast ut av sakkunnig ! 

 
FASTLEGEN SI VURDERING AV SØKJAR SITT BEHOV FOR FØLGJEKORT. 
 
 
Med bakgrunn i min vurdering av; ………………………………….. gjer eg følgjande 
anbefaling:                Søkjars namn 

 
           

Ja -   søkjar har behov for følgjeperson 
 
Nei -   søkjar har ikkje behov for følgjeperson 
 
Stad _______________ Dato_____________   

 
Underskrift og stempel _________________________ 

 
(Underskrifta stadfestar samstundes at merknadene på baksida er lest !!) 

                                                           
*1 Gjeld når søkjaren er mindreårig eller søkjaren har hjelpeverge 

Unnateke offentleggjering 
Off.l. §5a 

NB! 
Vert det  søkt om  føljekort  
for meir enn ein følgjeperson, 
skal det liggje føre uttale frå 
fastlekjar 



KOMMUNEN SI STADFESTING PÅ SØKJAR 
Sakshandsamar fyller ut: 

 
 Søkjar er registrert i folkeregisteret  og busett i Lindås Kommune 

 
 2 identiske passfoto av søkjar/rette vedkomande er innlevert 

 
 dersom det vert søkt om meir enn ein følgjeperson, ligg uttale frå sakkunnig ved. 

 
 
Dato: ____________  Underskrift: _________________________ Stilling: ____________ 
 
 
 
MERKNADER: 
For å kvalifisera til  føljekort må det liggje føre eit openbart behov for bistand for å 
kunne delta på offentlege kultur- eller fritidsarrangement eller for å kunne nytta seg av 
offentlege transportmidlar. Den funksjonshemma sitt behov for følgje kombinert med 
tilgjenge til offentlege kultur- og fritidsarrangement og offentlege transportmidlar, vil 
vere avgjerande. 
 
Ordninga med følgjekort gjeld for personar med varig funksjonshemming. Det vil seia 
at sjukdomsperiodar ikkje kvalifiserer til føljekort. Som varig reknast 
funksjonshemming av minst 2 – 3 års varigheit. Nedsett helsetilstand p.g.a. høg alder vil 
ikkje automatisk gje følgjekort. 
 
Det vert ikkje gjort noko økonomisk behovsprøving i samband med søknaden og 
ordninga er ikkje knytt opp til om søkar er trygda 
 
Mot at den funksjonshemma sjølv løyser ordinær billett, får ho/han ta med seg følgje 
gratis der følgjekort er akseptert.  For ein funksjonshemma som er trygda og har 
honnørkort, vil ”ordinær” føre til honnørpris på dei stader som har innført honnørpris-
ordninga. 
 
Følgjekort er gratis, og minste alder for å få slikt kort er normalt 8 år. 
 
Den funksjonshemma vel sjølv sitt  følgje. Det kan til eksempel vere ven, støttekontakt, 
familiemedlem. For å kunne vere følgje, må ein ha fylt 16 år. 
 
For den funksjonshemma som er avhengig av fleire følgje til tider, vil dette gå fram av 
følgjekortet. 
 
Om ordninga vert misleghalden, vert følgjekortet inndrege. 
 
Alle innbyggjarar som får følgjekort, vert registrert med namn og adresse i eit enkelt 
dataregister. 
 
                                                           
 


