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Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 4. februar 2021 med høring av NOU 2020:16 

Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gjennomgått utredningen og vårt hovedinntrykk 

er at ekspertutvalget har gjort et godt og grundig arbeid.  

 

Utvalget gir en god beskrivelse av utfordrende levekår i enkelte byområder og hvilke 

konsekvenser det kan få for barn og unge som vokser opp i slike områder, også når det 

gjelder deres framtidige helse og livskvalitet. Segregerende tendenser i norske byer og at 

levekårsproblemer hoper seg opp i visse byområder gir grunn til bekymring. Vi deler  

utvalgets oppfatningen om at segregering kan gjøre det vanskelig å nå sentrale 

samfunnsmål, for eksempel at alle skal kunne leve gode liv, oppleve tilhørighet til samfunn 

og nærmiljø og ha like muligheter til å utvikle seg og oppnå sosial mobilitet.  

 

Folkehelseloven og folkehelsearbeidet har som formål å legge til rette for en 

helsefremmende og helseutjevnende samfunnsutvikling på en systematisk måte gjennom 

universelle tiltak som kommer alle til gode, i tillegg til målrettet innsats overfor sårbare 

grupper. Vi oppfatter at denne tilnærmingen i stor grad faller sammen med ekspertutvalgets 

hovedanbefalinger om hvordan gode levekår for alle i enda større grad kan realiseres. En 

generell styrking av hensynet til folkehelse (i tråd med folkehelseloven) i planleggings- og 

utviklingsarbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt, mener vi vil kunne bidra til gode levekår for 

alle. Dette innebærer et systematisk og sterkere fokus på viktige påvirkningsfaktorer på helse 

og livskvalitet, herunder en rettferdig fordeling av goder og byrder i politikkutvikling og i 

samfunns- og arealforhold som påvirker dette.  
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Side 2 
 

HOD har ikke spesielle merknader til utredningen ut over vår oppfatning at utvalget har gjort 

et godt og grundig arbeid. Utredningen gir viktig kunnskap i folkehelsesammenheng, og den 

legger derfor et godt grunnlag for videre utvikling av folkehelsepolitikken. HOD viser for øvrig 

til Helsedirektoratets høringsuttalelse i saken.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Tone Kurås 

seniorrådgiver 
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