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➢ Forventninger
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➢ Investeringer
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➢ Tilfredshet med kommunen



Konjunktur Sørøst

Til stede 
➢ i 13, snart 17, steder

I bevegelse
➢ Nye temaer, ny statistikk, nye steder
➢ Dine innspill er nøkkelen til utvikling!

https://konjunktursorost.no/

Et verktøy for å se 
sammenhenger og muligheter 

der du jobber og bor
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https://konjunktursorost.no/


Hva finner du på
Konjunktur

Sørøst?



Moingers 
forventninger



Forventnings-
undersøkelsen 

Om undersøkelsen: 

• Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark
• Intervjuene gjennomført i uke 32-36

• Web og telefon

• Antall intervju: 1642 (Modum: 100)
• Feilmargin fra +/- 1,8 til +/- 3,3 

Forventningsindikator
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➢ Husstandens økonomi 
➢ siste år
➢ neste år

➢ Landets økonomiske situasjon 
➢ siste år 
➢ neste år 

➢ Er nå et godt tidspunkt for investeringer
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Svært lave forventninger til det neste året 
i Sørøst-Norge, Nedre Buskerud og Modum

Moinger er 
negative til 
fremtiden
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Sørøst-Norge -46
Nedre Buskerud -44
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Modum -42



Lave forventninger i alle kommuner
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Husstandenes forventningerMoinger har: 

Overordnet
➢ Dårligere forventninger enn 

Drammen
➢ Bedre forventninger enn 

Øvre Eiker og totalen 

Delindikatorer
➢ Lav tro på husstandens 

økonomi det neste året 
kontra Drammen

➢ Bedre tro på nasjonens 
økonomi neste året enn 

resten

➢ Litt høyere investeringsvilje 
enn Drammen og Sørøst-
Norge, lavere enn Øvre 

Eiker
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-55

-32
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-63

-58

-26

-42

-38 -38

-61

-43

-29

Hovedindikator Husstandsøkonomi
siste år

Husstandsøkonomi
neste år

Landets økonomi
forrige år

Landets økonomi
neste år

Godt tidspunkt for
investeringer

Sørøst Norge Øvre Eiker Modum



Folks vs bedrifters forventninger

-46 -44 -42

23 21
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Sørøst-Norge Nedre Buskerud Modum

Folks forventninger Bedrifters forventninger
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Store forskjeller
mellom 

bedrifters forventninger 
i januar og 

folks forventninger 
i august 



Bekymringer



Moinger er mest bekymret over det som preger 
lommeboken

Moinger er mer bekymret 
enn gjennomsnittet for økte 

strømpriser- og 
matvarepriser

Barnefamilier, trygdede og 
arbeidsledige er mest 

bekymret
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Fall i boligprisene

Økt boligpris

Økte renter

Økte drivstoffkostnader

Økte matvarepriser

Økte strømpriser

Stor- Svært stor grad Verken eller Liten grad Ikke bekymret Vet ikke

Vi har spurt: Er din husstand bekymret over følgende?
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Investeringer



Under halvparten skal investere

Vi har spurt:

Planlegger du å gjøre noe av det følgende i løpet av det neste året?

➢ Under halvparten skal
investere det neste året
➢ 15 prosentpoeng

høyere enn normalt

➢ Flere i Modum skal pusse
opp boligen enn totalen i
Nedre Buskerud

➢ Ingen i Modum skal kjøpe
sekundærbolig
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Modum Nedre Buskerud



Flytting 



Flytting
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Nedre Buskerud Modum

Ja Nei, vil flytte internt i kommunen

Nei, vil flytte til en nabokommune Nei, vil flytte et annet sted i Norge

Vi ha spurt: Regner du med at du kommer til å bo i samme hus om tre år?

➢ 3 av 4 regner med de bor
i samme hus om tre år

➢ Litt flere i Modum vil
flytte til et annet sted i
Norge 

➢ Ingen skal flytte
utenlands



Under halvparten i Modum ville fortsatt å bo i 
kommunen 

Hypotetisk: Hvis du skulle flyttet, ville du bodd internt i kommunen? 
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Tilfredshet 
med 
kommunen 



Moinger er tilfreds med tilbudene i kommunen 
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Kollektivtransport

Tilgang på boliger/tomter

Tilgangen på gang- og sykkelveier

Informasjonen om kommunens tjenester

Offentlige helsetjenester

Muligheten til å få arbeid i nærheten av der
du bor

Kvalitet på skoler

Fritidsaktiviteter (idrett- og kulturtilbud)

Nærhet til barne- og ungdomsskole -

Tilfredshet
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Litt under snittet tilfreds 
på alle punktene unntatt 

tilgang på boliger og 
tomter. 



Oppsummering ➢ Moinger har lave forventninger til det 
neste året 
➢ Som resten av regionen

➢ Store bekymringer for økte 
strømpriser, matvarepriser og 
drivstoffpriser.

➢ Under halvparten skal investere noe 
det neste året
➢ Men, over 1 av 4 skal pusse opp boligen 

➢ Under halvparten ville fortsatt å bo
internt i kommunen dersom de skulle 
flyttet

➢ Moinger er tilfreds med tilbudene i
kommunen, dog noe under snittet
➢ Moinger er derimot mer tilfreds med 

tilgang på boliger og tomter enn 
resten 
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Takk for tiden!

Jørund Buen

Leder Bærekraft 

Jorund.buen@sb1sorost.no

Tlf: 932 83 350

Ingeborg Berg

Rådgiver bærekraft

Ingeborg.skaalen.berg@sb1sorost.no 

Tlf: 481 53 616

Spørsmål til
forventningsundersøkelsen

eller
Konjunktur Sørøst? 

Ta gjerne kontakt ☺


