
VEDLEGG 1 
 
INSTRUKS FOR BARNEREPRESENTANTEN I BODØ KOMMUNE 
Dato: 17.03.16 (med justering etter Bystyrets møte 12.05.16) 
 
Rikspolitiske retningslinjer (heretter RPR) skal, sammen med egne kommunale bestemmelser, 
ligge til grunn for arbeidet for barnerepresentanten. Vervet som barnerepresentant deles i 2 
hovedområder: 
 
A  BARNEREPRESENTANT I KOMITE FOR PLAN-, NÆRING OG MILJØ 

(PNM)  
 

1. Barnerepresentanten i PNM-komiteen skal sammen med kommunes administrasjon og 
politikere påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i den kommunale 
planleggingen i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 
2. Barnerepresentanten skal være et supplement og en faglig styrking av PNM-komiteen 

for å sikre at barn og unges interesser blir synliggjort bedre. 
 

3. Barnerepresentanten har møterett, talerett og rett til å stille forslag overfor PNM 
komiteen. 

 
4. Rådmannen har ansvar for å se til at barnerepresentanten på et tidligst mulig tidspunkt 

blir orientert om alle planer som kan ha betydning for barn og unges interesser 
(kommuneplaner og reguleringsplaner). 

 
5. I byggesaker og saker som gjelder salg av eiendom som kan ha betydning for barn og 

unges interesser vil det sendes en forespørsel til barnerepresentanten der en ser behov 
for det. Byplankontoret, som får slike saker til uttalelse, foretar denne vurderingen. 

 
B  BARNEREPRESENTANTEN HAR ET SÆRLIG ANSVAR FOR Å SE TIL AT 

BARN OG UNGES INTERESSER BLIR IVARETATT I HENHOLD TIL RPR 
 

1. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp RPR for barn og unge, jf. 
plan- og bygningslovens (PBL) § § 3-3 i PBL.  
 
Barnas talsperson skal i henhold RPR medvirke til å: 

 
• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter PBL. Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 
o Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  
o I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø.  
o Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller 

friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning. 

 
• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging. 



 
• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 

andre hensyn/interesser 
 

2. Barnerepresentanten skal hvert år, som en del av kommunenes årsrapport, legge frem 
en oppsummering og evaluering av de sentrale oppgavene som barnerepresentanten 
har gjennomført. 

 
VALG AV BARNEREPRESENTANT OG AVLØNNING 
Bystyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode velge ut den som skal være 
barnerepresentant. 


