
 

 
 
Rolle- og prosessbeskrivelse for barn og unges talsperson i 
planlegging  
Fastsatt av rådmannen 3. november 2020  
   
I Plan- og bygningsloven §3, 3. ledd står følgende:  
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i 
planleggingen.  
 
Dette er sammen med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging (RPR), plan- og 
bygningslovens øvrige bestemmelser, overordnede planer og kommunens egne retningslinjer 
grunnlaget for arbeidet til barn og unges talsperson i planlegging.  
 
Barn og unges talsperson i planlegging har et særlig ansvar for å ivareta barn og unges interesser i 
plan- og byggesaksbehandlingen.   
 
Kommunen har ansvar for å organisere prosessen slik at barn og ungdom selv kan engasjere seg i 
plansaker de berøres av. For barn og unges talsperson innebærer dette et ansvar for å holde tett og 
løpende dialog med andre aktører som er ansvarlige for medvirkningsprosesser. 
 
Rådmannen skal legge til rette for at talspersonen får opplæring. Det er nødvendig at den utpekte 
forstår plansystemet, har kjennskap til relevant lovverk, kunnskap om plan- og 
byggesaksbehandlingen og medvirkningsprosesser med barn og unge.  
 
Rådmannen skal påse at talspersonen har en arbeidssituasjon som gjør det mulig å ivareta 
funksjonen.  

 

Rolle og prosessbeskrivelse for barn og unges talsperson  
 Delta under utarbeidelsen av planer for å se til at barn og unges interesser blir sikret i plan- 

og byggesaksbehandlingen. 
 Følge aktuelle saker fra oppstart til 2. gangs politisk behandling.  
 Drøfte planforslag med saksbehandler i god tid før første oversendelse til politisk utvalg, for å 

sike at barn og unges interesser er tilstrekkelig belyst og ivaretatt i planen. Talspersonen har 
rett til å få synliggjort sine merknader i saksframlegget. 

 Delta aktivt i planforum. 
 Ha jevnlige møter med koordinatorene for barnerådet og ungdomsrådet, og delta på  
 møter i rådene etter avtale. 
 Samarbeide med relevante fagpersoner i administrasjonen.  
 Samarbeide med elevråd og frivillige lag og foreninger.  
 Ha møter med kommunalsjefer ved behov.   
 Delta i lokale medvirkningsprosesser på skolene ved behov.  
 Talspersonen har møte- og talerett i alle utvalg som behandler planer og saker etter 
       plan- og bygningsloven 

 Dersom talspersonen mener at barns og/eller unges interesser ikke blir ivaretatt, kan 
talspersonen gi en uttalelse som blir tatt med i protokollen (protokolltilførsel).  


