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NOU 2020:16 Levekår i byer - Høringssvar fra Klima- og 
miljødepartementet 

Klima- og miljødepartementet viser brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. 

februar 2021 om høring av NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle.  

 

Generell kommentar:  

Klima- og miljødepartementet mener utredningen tar opp viktige temaer og problemstillinger 

knyttet til levekårsforskjeller i byområder, og at den gir et godt kunnskapsgrunnlag for å 

styrke arbeidet med å redusere disse forskjellene. Departementet støtter utredningens 

anbefalinger om en helhetlig tilnærming til byutvikling, og en mer målrettet og samordnet 

innsats for fysisk opprustning og sosiale tiltak i levekårsutsatte områder. Departementet 

ønsker å samarbeide for å møte levekårutfordringer i byområder, og ber om å bli involvert i 

videre oppfølging av utredningen. 

 

Konkrete kommentarer 

Kapitlene 14 Byutvikling og bolig og 15 Områdesatsing omhandler strategier og tiltak som er 

relevante for flere av Klima- og miljøverndepartementets ansvarsområder; særlig innen 

kulturmiljø, friluftsliv og blågrønne strukturer. Følgende tema vil være særlig relevante å 

vektlegge i oppfølging av utredningen.  

 

Vi viser til Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken, som legger vekt på 

utvikling av levbare byer og steder, steder der utformingen av de fysiske omgivelsene bidrar 

til høy livskvalitet. Bevaring og utvikling av steders kulturarv, som kulturhistoriske bygninger, 

plasser, anlegg, gater tråkk og spor i landskapet, kan bidra til å skape bedre trivsel, 

tilhørighet og bedre oppvekstvilkår. Ved aktiv inkludering av befolkningen kan satsing på 

kulturmiljø fungere som ressurs i arbeidet med inkludering og å redusere levekårforskjeller.  
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Side 2 
 

 

God tilgang til parker, andre allment tilgjengelige grøntområder, elver og bekker er viktig for 

trivsel og livskvalitet i byene. Det er godt dokumentert at nærhet til grønne områder bidrar til 

bedre helse for innbyggerne. I tillegg til at grønne områder har positive helseeffekter, bidrar 

slike områder til økt fysisk aktivitet og de fungerer ofte som sosiale møteplasser. Satsing på 

grønne områder er derfor viktig i arbeidet for å møte levekårsfordringer i by.  

 

Regjeringens kommende strategi for en grønn, sirkulær økonomi (våren 2021) tar for seg 

hvordan bruke ressurser bedre og over lenger tid, og slik bidra til bærekraftig utvikling både 

miljømessig, sosialt og økonomisk. Sirkulær økonomisk tenkning kan være relevant for både 

by- og boligutvikling og områdesatsinger. Det kan være spesielt relevant i forbindelse med 

fysisk opprustning og for å bedre sosiale forhold. Løsninger for ombruk av bygg og 

materialer, utlåns- og deletjenester, og samordninger mellom offentlige tjenestetilbud, 

frivillige initiativ og privat virksomhet som skaper nye møtearenaer, kan være med å skape 

levende og inkluderende lokalsamfunn. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Berit Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jørgen Brun 

seniorrådgiver 
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