RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL LEDSAGERTJENESTE
FOR PERSONER MED FUNKSJONSHEMMINGER
Vedtatt av kommunestyret i møte 2. april 1998, sak 79/98.
Retningslinjene for tilskuddsordningene er revidert i samsvar med
kommunestyrets vedtak i møte 6. mai 1999 sak 95/99 pkt 3,
Narvik Bystyres vedtak i møte 21. juni 2001 sak 98/01 pkt. 1.
og Narvik Bystyres vedtak i møte 21. mars 2002, sak 27/02.
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede fordeler tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Rådet avsetter årlig en ramme som skal fordeles som
tilskudd til ledsagertjeneste.
Tilskudd til ledsagertjeneste for personer med funksjonshemminger fordeles administrativt
etter følgende retningslinjer som er vedtatt i bystyret:
Formålet er å bidra til å fremme økt deltagelse i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter for
funksjonshemmede. Funksjonshemmet er den som pga varig sykdom, skade eller lyte - eller pga
avvik av sosial art - er vesentlig hemmet i sin livsførsel i forhold til det samfunn som omgir ham
(Jf. Stortingsmelding nr. 23). Funksjonshemmede er delt inn i følgende fem grupper:
Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, psykisk utviklingshemmede og personer
med skjulte funksjonshemminger som f.eks. dysleksi, allergi, diabetes, psykiske problemer eller
hjerteproblemer. ( Jf. Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede)
Støtte til ledsagertjeneste gis kun til deltagelse i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter for
funksjonshemmede i regi av lag og foreninger i Narvik kommune eller i regi av organisasjoner for
handikappede. Ordningen dekker kun ledsagers utgifter i tilknytning til den funksjonshemmedes
deltagelse i en konkret aktivitet.
I særskilte tilfeller kan tiltak i regi av private eller i regi av vernede botilbud innvilges
ledsagertjeneste gjennom ordningen.
Søknad innvilges kun når en person er avhengig av ledsager for å kunne benytte seg av det
organiserte kultur- eller fritidstilbudet. Dersom søknaden gjelder tilskudd til 2 eller flere ledsagere,
må behovet være dokumentert av lege.
Søknad skal inneholde:

1.
2.
3.
4.
5.

Kostnadsoverslag som viser ledsagerens utgifter
Tidsrom som kultur- og fritidsaktiviteten skal gjennomføres innenfor.
Program eller annen dokumentasjon vedrørende aktivitetens innhold.
Ledsagers navn.
Evt. familietilknytning mellom den funksjonshemmede og ledsageren.

Søknader innvilges som forhåndstilsagn om et maksimalt tilskuddsbeløp.
Når kultur-/fritidsaktiviteten er gjennomført, skal søker snarest og innen en mnd. sende inn et
regnskap som viser ledsagerens utgifter. Innvilget tilskudd utbetales ikke før regnskapet er
innsendt.
Tilsagnet faller bort dersom regnskap ikke er mottatt etter 1 måned.
Ordningen skal primært gjelde kultur- og fritidstiltak i nærmiljøet, samt kultur- og fritidstiltak som i
særskilt grad er tilrettelagt for den funksjonshemmede. Ledsager bør ikke være den
funksjonshemmedes nærmeste familie såfremt særskilte hensyn ikke tilsier det.
Alle søknader angående ledsagertjeneste behandles individuelt og konfidensielt. Søknader behandles
fortløpende. Søkere oppfordres til å søke god tid i forkant.
Merk: Det skal benyttes særskilt søknadsskjema, som også finnes i vårt søknadssenter på
www.narvik.kommune.no under Kultur, idrett og fritid.
Søknadsfrister:
For høsthalvåret: Søknad må sendes før 1. desember.
For vårhalvåret: Søknad må sendes før 1. juni.

