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

 

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

sender med dette NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle på høring. 

 

Utvalget som har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i byområder, ble oppnevnt den 

26. oktober 2018. Utredningen ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren og  

kommunal- og moderniseringsministeren den 16. desember 2020. Utvalget ble ledet av 

statsforvalter Frank Jenssen.  

 

Utredningen kan leses her: www.regjeringen.no/id2829236 

 

Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget er at opphopning av levekårsutfordringer i 

områder i og rundt de store byene er en utfordring i en rekke land i Europa. Personer med 

innvandrerbakgrunn er gjerne overrepresentert i disse områdene. Også i Norge er det  

tendenser til en slik utvikling, selv om bildet ikke er entydig.  

 

Utvalget har gitt en faktabasert situasjonsbeskrivelse om konsentrasjon av 

levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, og har drøftet konsekvenser av 

opphopning av levekårsutfordringer både på individ- og samfunnsnivå. Ansvarsfordeling, 

virkemidler og politikk på området er vurdert. Utvalget har på bakgrunn av dette utarbeidet 

forslag til tiltak og strategier for å bevare åpne og inkluderende byer, trygge og gode 

boforhold, gode oppvekst- og levekår, og gode forutsetninger for integrering.   

 

Departementene ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til utredningen innen  

den 30. april 2021.  
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Side 2 
 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2829236. Vi ber videre om at det fremkommer 

tydelig av uttalelsene om kommentarene er generelle og/eller om de knytter seg til de 

konkrete tiltakene som foreslås i utredningen.  

 

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 

Andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen, 

og vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for andre som ikke er nevnt på 

listen over høringsinstanser. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Melander Stene (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Pia Buhl Girolami 

fagdirektør 
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