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Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda fremmer følgende innstilling til kommunestyret:
BARN OG UNGES REPRESENTANT I PLANSAKER – representant og
vararepresentant for perioden 2015 – 2019:
Representant:

Vararepresentant:

………………………..

……………………………….

Saksprotokoll i Valgnemnda - 10.11.2015
Behandling:
Valgnemnda fremmet enstemmig innstilling til kommunestyret.

Innstilling:
Valgnemnda fremmer følgende innstilling til kommunestyret:
BARN OG UNGES REPRESENTANT I PLANSAKER – representant og vararepresentant
for perioden 2015 – 2019:
Representant:
SLT-koordinator, Søgne Kommune

Vararepresentant:
Skolefaglig rådgiver, Søgne kommune

Hjemmel for barnerepresentanten er i plan-og bygnignsloven §9-1 og Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/08 – barn og planlegging.
Kommunestyret utpeker representanten som skal være politisk uavhengig og fristilt fra
administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet. Selv om representanten kommer fra den
kommunale administrasjonen, skal kommunestyret gis anledning til å stadfeste eller endre valg
av representanten.
Saksutredning:
Barn og unges representant skal ha et særlig ansvar for å ivareta barns interesser i plan- og
byggesaksbehandlingen.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, plan- og bygningslovens bestemmelser,
overordnede planer, kommunens egne retningslinjer og vedtekter skal ligge til grunn for
representantens arbeid.
Barn og unges representant har møteplikt i det faste utvalg for plansaker, har tale- og
forslagsrett og rett til protokolltilførsel, men ikke stemmerett eller klageadgang.
Barn og unges representant skal etter loven være barnas talerør og delta under utarbeidelsen av
planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.
Det er nødvendig for barn og unges representant med planfaglig innsikt og å kjenne til de mest
sentrale rettsforhold etter plan- og bygningsloven. Representanten må ha gode kunnskaper om
rikspolitiske retningslinjer og kjenne til kommunens egne retningslinjer, bestemmelser og
vedtekter som berører barn og ungdom. Representanten må også ha kunnskaper om og erfaring
med barn og unge, og forstå betydningen av og behovet for å legge til rette for et godt
oppvekstmiljø.
Representant og vararepresentant i perioden 2011-2015
Representant:
Bror Skrede (fra 2014 Anette Skeime SLT-koordinator/sekretær for Søgne Barne- og
ungdomsråd)
Vararepresentant:
Tor Johan Haugland
Rådmannens merknader:

