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Sjumilsteget – Barnekonvensjonen.  
Veileder for å ivareta barn og unge i planlegging 
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Innhold 

Foto: Rita Galteland 

  
I kapittel 1 viser hvilke lover og konvensjoner som pålegger oss å ivareta barn og 
unges oppvekstmiljø. 
  
Kapittel 2 er en gjennomgang av hele plan- og bygningsloven der vi viser hvor og 
hvilke bestemmelser i loven på pålegger stat, fylkeskommune og kommune å ivareta 
barn og unges interesser, og hvilke som kan brukes til å oppnå gode oppvekstmiljø 
og bo- og nærmiljø for barn og unge. 
  
Kapittel 3 Medvirkning – hvordan sørge for at barn og unge får delta i planlegging  
  
Kapittel 4 går nærmere inn på § 3-3 tredje avsnitt som sier at kommunestyret skal 
etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planlegging.  
 
Kapittel 5 gjengis Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen  
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Overordnede føringer 
 



     

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

 

 
§ 1-1 Lovens formål:  
  bærekraftig utvikling for framtidige generasjoner 
  hensyn til barn og unge 
 
§ 3-1 Oppgaver og hensyn 

 Gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår 
 Fremme befolkningens helse  
 og motvirke sosiale helseforkjeller 

 

Foto:  
Stavanger kommune 

Plan- og  
bygningsloven  
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Plan- og bygningsloven 
 
   § 5-1 Medvirkning  
 

Lek i vannrenne på Krossen skole, Foto: Trygve Dahl 
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Lovverket og barn og unges interesser 
  
Plan- og bygningsloven (3) 
 

§ 4-1 Planprogram 
§  

Lek i vannrenne på Krossen skole, Foto: Trygve Dahl 
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§ 3-3 Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning  
for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen 

Foto: Marianne Gjørv 

Det er kommunens ansvar å ivareta barn og unges interesser i plan 
Det er kommunens ansvar å sørge for medvirkning når den 
utarbeider planer og at andre som skal fremme planer gjør det 
 
Kommunen må sørge for at personen med særskilt ansvar får se 
planer og dermed kan se om disse interessene er ivaretatt i planen 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 
 
Hjemlet i § 6-2 

Lek i vannrenne på Krossen skole, Foto: Trygve Dahl Foto: Karin Høyland 
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