SANDNES KOMMUNE
 Lytt

 Søk

Teknisk og eiendom

Barn og unges representant (PBL)

Barn og unges representant skal være barn og unges talerør når det gjelder kommunale planer. Alle
kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges
interesser i plan- og byggesaksbehandlingen

Barn og unges representant
Barnerepresentanten skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Lojaliteten skal
ligge hos barn og unge og de løsninger som best tjener og ivaretar deres behov og interesser i
arealplaner. Barnerepresentanten utpekes av kommunestyret, er politisk uavhengig og fristilt fra
administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet.
Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper: De er umyndige, har ikke økonomisk makt eller juridiske
rettigheter som berørt part i plan – og byggesaker.
Barnerepresentanten er et supplement og faglig styrking av kommunens politiske utvalg for byutvikling
med ansvar for å bringe barnefaglige argumenter inn i debatten.
Barn har rett til å bli hørt : art. 12 i FN´s barnekonvensjon.
Visste du at barnerepresentanten(les mer her)

+

Oppgaver til barn og unges representant
Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode
oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som blant annet handler om barns leke- og
oppholdsarealer og skoleveier. Representanten skal være barna og unges talerør og delta under
utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.
Les her om eksempler på hva som berører barn og unge i en plansak:

+

Kontakt barn og unges representant

+
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Kontaktinformasjon
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes
51 33 50 00
postmottak@sandnes.kommune.no
Organisasjonsnummer: 964 965 137
Kommunenummer: 1102
(Fra 1. januar 2020 er kommunenummeret 1108)

Besøksadresse
Rådhuset
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Personvern
Informasjonskapsler

Kontakt oss

Følg oss :

