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INSTRUKS FOR BARN OG UNGES TALSPERSON I GILDESKÅL KOMMUNE 
 

(Oppdatert ihht kommunestyrets vedtak sak 48/09: Pkt.  A3, B2) 

 

Generelt 

 

Rikspolitiske retningslinjer, plan- og bygningsloven og kommunale strategiplaner skal  ligge til 

grunn for arbeide for barn og unges talsperson. Kommunestyret skal velge talsperson ved 

begynnelsen av hver valgperiode. 

 

Barn og unges talsperson må skaffe seg innsikt i lovverk og planprosesser samt hva som er barn og 

unges interesser. Talspersonen skal drive aktivt informasjonsarbeid om sin funksjon overfor 

barn/unge, foreldre og andre som kan ha spesiell interesse og ansvar for barn og unges situasjon og 

oppvekstmiljø. Det skal rapporteres om virksomheten i kommunens årsmelding. 

 

Vervet er fristilt fra rådmannens instruksjonsmyndighet i sitt faglige virke. 

 

Vervet som barn og unges talsperson deles i tre hovedområder: 

 

 

A BARN OG UNGES TALSPERSON I PLANSAKER 

 (plan og bygningsloven § 1-1) 

 

1. Barn og unges talsperson i det faste utvalg for plansaker skal påse at barn og unges interesser 

blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser 

 

2. Barn og unges talsperson har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser blir ivaretatt 

i den kommunale planlegging. 

 

3. Barn og unges talsperson har tale- og forslagsrett i planutvalget og rett til protokolltilførsel i 

saker som kan ha betydning for barn og unges vilkår. 

 

4. Rådmannen har ansvar for å se til at barnas talsperson på et tidligst mulig tidspunkt bir orientert 

om alle planer som kan ha betydning for barn og unges vilkår (arealplaner, reguleringsplaner, 

økonomiplan) 

 

5. Barnas talsperson har ansvar for å se til at barn og unge gis anledning til å delta i planprosessen 

og til å bli hørt i plansaker som vedrører barn og unge. 

 

 

B BARN OG UNGES TALSPERSON  I FORHOLD TIL RIKSPOLITISKE 

RETNINGSLINJER 

       (rundskriv T-2/08 fra miljøverndepartementet) 

 

1. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp RPR. Barn og unges talsperson har et 

særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til retningslinjene. 

 

2. Barn og unges talsperson har møterett i planutvalget, ungdomsråd og hovedutvalg med tale- og 

forslagsrett og rett til protokolltilførsel, i saker som kan ha betydning for barns og unges 

oppvekstvilkår 

 

3. Barn og unges talsperson skal i henhold RPR medvirke til å 

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

etter plan- og bygningsloven. 
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 Gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling 

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

hensyn/interesser 

 

 

C BARN OG UNGES TALSPERSON I ØVRIGE SAKSOMRÅDER 

 

1.    Barn og unges talsperson skal medvirke til at barn og unge blir hørt og at deres interesser blir  

ivaretatt i kommunens øvrige tjenesteområder, når det gjelder fysiske omgivelser, planer eller 

organisatoriske endringer med konsekvenser for barns og unges oppvekstvilkår. 

 

2.    Rådmannen har ansvar for å legge til rette for at talspersonen kan utøve sitt verv, gjennom 

informasjon og øvrig tilrettelegging. 

 

3.    Barn og unges talsperson har møterett i ungdomsråd og hovedutvalg med tale- og forslagsrett 

og rett til protokolltilførsel, i saker som nevnt i pkt. 1. 

  

 

 
 

 

 

 

 


