FJALER KOMMUNE
Helse- og omsorg

Søknadsskjema – Følgjekort for funksjonshemma
Personalia
Namn:
Adresse:
Postnr:

Stad:

Telefon:

Fødselsdato:

Søknad
Type funksjonshemming/diagnose:

Kvifor søkjer du følgjekort:

Underskrift
________________
Stad/dato

________________________ ____________________________
Søkjar si underskrift
Evt. føresett/verje si underskrift

NB: Legg ved passfoto og evt. uttale frå fastlege/spesialist viss tenesta ikkje kjenner
helsetilstanden din frå før.
Søknad sendast til:
Fjaler kommune, Tenestekontoret, Dalsvegen 81, 6963 Dale

Følgjekortordninga i Fjaler kommune
Kva er følgjekort ?
Følgjekort er eit kort som viser at du treng følgje til aktivitetar. Du bestemmer sjølv kven som
skal vere følgjeperson, og det treng ikkje vere same person kvar gong.
Følgjekortet er personleg, med bilete og underskrift. Følgjekort vert tildelt for fire år.
Kven kan få følgjekort?
Du kan få følgjekort dersom du på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsevne har behov
for hjelp eller følgje for å kunne delta på arrangement.
Kor kan eg bruke kortet?
Følgjekortet skal gjelde over heile landet, men det er opp til den enkelte arrangør å bestemme
om dei aksepterer følgjekort og kva rabatt ein i så fall får. Viss du er usikker kan det derfor
vere lurt å kontakte arrangør på førehand for å høyre om dei aksepterer følgjekort.
Kva kostar det?
Det kostar ingenting å få følgjekort. På arrangement eller offentleg transport kjøper du billett
til ordinær pris, men følgjeperson går gratis der følgjekort vert akseptert.
Slik søkjer du
Du fyller ut og sender dette søknadsskjemaet til adressa nedanfor. Skriv ei kort grunngjeving
og legg ved passfoto. Viss tenesta ikkje kjenner til helsetilstanden din frå før må du legge ved
uttale frå lege.
Kor lang tid tek det å behandle søknaden?
Vi behandlar søknaden så raskt som mogleg, og prøver å gje deg eit svar innan 4 veker.
Har du spørsmål om ordninga kan du ta kontakt med tenestekontoret på tlf. 57 73 81 26.
Kan du klage om du ikkje får innvilga søknaden?
Får du ikkje tilbod om følgjekort gir vi deg ei grunngjeving for det. I svaret får du også
informasjon om korleis du kan klage og klagefrist.
Sjå nettsida til helsenorge.no for meir informasjon om følgjekort/ledsagerbevis.

Søknad sendast til:
Fjaler kommune
v/Tenestekontoret
Dalsvegen 81
6963 Dale
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