
Barn og unges representant 
INSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I TRONDHEIM KOMMUNE  

 Vedtatt i Bystyrets møte 24.02.2000  

 1. De rikspolitiske retningslinjene sammen med egne kommunale bestemmelser skal 
ligge til grunn for barnerepresentantens arbeid. 

 2. Bystyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene. 

 3. Bystyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en kommunal 
tjenestemann som barn og unges representant i kommunen, samt vedkommendes 
vararepresentant. Administrasjonen fremmer forslag. 

 4. Barnerepresentanten skal hvert år legge fram for bystyret en årsrapport for sitt 
arbeid. 

 5. I bygningsrådet/det faste utvalget for plansaker har barnerepresentanten: 

• møteplikt  
• talerett  
• forslagsrett  
• rett til protokollmerknader  
• rett til å delta i selve planprosessen  
• rett til selv å reise saker som er av betydning for barn og unges oppvekstvilkår. 

6. Barnerepresentanten skal i bygningsrådet/det faste utvalget for plansaker påse at 
barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser. 

 7.Barnerepresentanten har i bygningsrådet/det faste utvalget for plansaker et særlig 
ansvar for å se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i den kommunale 
planleggingen. 

 8. I ordinært formannskap og komiteer kan barnerepresentanten møte med tale- og 
forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges fysiske oppvekstvilkår. 

 9. Barnerepresentanten skal drive aktivt informasjonsarbeid om sin funksjon overfor 
barn og unge, foreldre og andre som kan ha spesiell interesse og ansvar for barn og 
unges situasjon og oppvekstmiljø. 

 10. Barnerepresentanten skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i 
planprosessen og til å bli hørt i plansaker som vedrører barn og unge. Ved opparbeidelse 
av aktivitetsområder utover 200 m2 må ønsker og ideer til barn og unge i nærmiljøet 
registreres og vektlegges i bebyggelsesplanen.  Barnerepresentanten skal bistå i arbeidet 
med å kartlegge barn og unges interesser i de enkelte områder av byen. 

11. Rådmannen har ansvar for å påse at barnerepresentanten på et tidligst mulig 
tidspunkt blir orientert om alle planer/saker som kan ha betydning for barn og unges 
fysiske oppvekstvilkår. 

 12. Den avdeling barnerepresentanten er knyttet til, skal ivareta 
sekretariatsfunksjonene for vedkommende. 

Det vises forøvrig til Plan og bygningslovens § 9-1

http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-19950920-4146.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-002.html#9-1

