
STILLINGSINSTRUKS  
- for Barn og unges representant 
i Kristiansand kommune 
 
 
1. OPPNEVNING OG FUNKSJON 
Bystyret skal etter Plan- og bygningsloven 
§ 9-1 tredje punktum utpeke en barn og 
unges representant ved ny 
kommunestyreperiode. Valg- og 
honorarkomitéen fremmer innstilling etter 
forslag fra rådmannen. 

Representanten skal være politisk 
uavhengig og fristilt i utøvelsen av 
funksjonen.   

2. ARBEIDSOMRÅDE  
Barn og unges representant skal ha et 
særlig ansvar for å ivareta barns 
interesser i plan- og 
byggesaksbehandlingen. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unge, plan- og bygningslovens 
bestemmelser, overordnede planer, 
kommunens egne retningslinjer og 
vedtekter skal ligge til grunn for 
representantens arbeid. 
 
3. ANSVAR 
Barn og unges representant har møteplikt i 
det faste utvalg for plansaker, har tale- og 
forslagsrett og rett til protokolltilførsel, men 
ikke stemmerett eller klageadgang. 
 
Representanten må ha kunnskaper om og 
erfaring med barn og unge, og forstå 
betydningen av og behovet for å legge til 
rette for et godt oppvekstmiljø.   
Den barnefaglige kompetansen skal være 
et supplement og en faglig styrking av 
kommunens faste utvalg for plansaker for 
å sikre at barn og unges behov og 
interesser blir ivaretatt.  Jfr. Plan- og 
bygningslovens §2 – lovens formål. 
 
Barn og unges representant skal etter 
loven være barnas talerør og delta under 
utarbeidelsen av planer for å se til at deres 
interesser blir sikret i plan- og 
byggesaksbehandlingen. 
 
Det er nødvendig for barn og unges 
representant å tilegne seg planfaglig 
innsikt og kjenne til de mest sentrale 
rettsforhold etter plan- og bygningsloven. 

Representanten må ha gode kunnskaper 
om rikspolitiske retningslinjer og kjenne til 
kommunens egne retningslinjer, 
bestemmelser og vedtekter som berører 
barn og ungdom. 
 
I tråd med Plan- og bygningsloven og 
Rikspolitiske retningslinjer har kommunen 
ansvar for å organisere prosessen slik at 
barn og ungdom selv kan engasjere seg i 
plansaker de berøres av.  Barn og unges 
representant har ansvar for å se til at dette 
blir gjort i henhold til loven. 
 
Representanten skal bistå elevrådene og 
på andre måter legge til rette for at barn 
og ungdom selv får tale egen sak overfor 
kommunen og politikerne når saker i deres 
nærmiljø behandles. 
 
4. INFORMASJON 
Barn og unges representant skal informere 
om sin funksjon overfor barn, ungdom, 
foreldre, politikere, kommunalt ansatte, 
medier og andre som har ansvar og 
interesse for oppvekstmiljø og fysiske 
rammevilkår. 
 
5. ÅRSMELDING 
Barn og unges representant utarbeide 
årsmelding om arbeidet sitt.  Denne 
sendes Bystyret via rådmannen. 
 
 
Vedtatt av Kristiansand Bystyre, 26.01.05 
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