Resultater fra spørreundersøkelse for utflyttere
Totalt 46 respondenter, hvorav 14 var utenfor målgruppen, samt 1 som har registrert
navn/kontaktinfo og som har svart 2 ganger, så det ene svaret er slettet. = 31 svar

Hvor mange år bodde du i Hol kommune? 30 svar:
Korteste: 1 år, lengste: 40 år. Median: 8 år, gjennomsnitt: 12,5 år. Der hvor flere har svart like mange
år, er det 3, 4 og 8 år som har flest svar (3 «stemmer» på hver»).

16 %
35 %

49 %

Annet= «Hos foreldre» (5 av 5)

Hvilket år flyttet du fra Hol kommune?
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

6
3
5
3
6
6
2

19,4 %
9,6 %
16,1 %
9,6 %
19,4 %
19,4 %
6,5 %

3/0 %
10 %
29 %
58/61 %

Her er «annet» egentlig «til en annen kommune utenfor Hallingdal», som gjør at det alternativet får
19 svar og 61 %

9,7% 19,4% 22,6% 32,3%

6,5% 9,7% 38,7
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25,8% 25,8% 6,5% 3,2%

19,4% 16,1% 45,2%

16,1%

35,5%

3,2% 19,4% 38,7%

9,7%

48,4%
38,7%

Nesten halvparten syns det i stor grad var enkelt å komme i kontakt med andre personer på samme
alder eller i samme livssituasjon. Ca 1/3 syns det i liten grad var enkelt.
45 % syns det i stor grad var enkelt å komme i kontakt med andre personer med lignende interesser,
mens 16 % syns det i liten grad var enkelt og 38 % har svart hverken eller.
38 % syns det i liten grad var nok uformelle møteplasser, mens ca 1/3 syns det i stor grad var nok. 1/4
svarte hverken eller.
Godt over halvparten (ca 55%) hadde i stor grad et godt sosialt nettverk, mens nesten 1/3 hadde det
i liten grad.
Det store flertallet trivdes godt i boligene sine (nesten 84 %) og i nabolaget (77 %).
Ca 1/5 trivdes hverken i stor eller liten grad i nabolaget sitt og ca 3% trivdes i liten grad.

28 %
33 %
28%
11%
Annet= økonomi/boligpriser, mistrivsel/mobbing, været, forhold ved boligen

8. Fortell gjerne mer utdypende om hvorfor du flyttet
Utdypende kommentarer
Barna hadde de ikke bra på skolen og vi ble
ikke tatt på alvor når vi tok det opp.
Ektemann som reiste i jobb. Mye alene om
ansvaret for tre barn. Vanskelig å få nære
venner. Et av barna fant seg aldri til rette.
På skolen følte han seg mobbet og kom
aldri inn i gruppa. Lite tilbud på fritid til de
som ikke drev idrett. Det var mange
episoder på skolen, følte aldri at de tok noe
ansvar eller at jeg/ vi ble tatt på alvor.
Angrer for at jeg ikke gjorde mer. Det var
en kamp. Sønnen ble syk av det, derfor
hadde vi ikke noe annet valg enn å flytte
tilbake. Det ble redningen for sønnen vår.
Uten tvil det rette valget selv om vi ikke
hadde noe å flytte tilbake til. Vi solgte før vi
flytt oppover og kjøpt på Geilo. Vi gikk all
inn. Men vi har valgt å beholde huset på
Geilo. En forutsetning for at vi voksne skal
trives er at barna også trives derfor ble det
vanskelig for oss voksne. Men vi trivdes så
mye mer enn barna. Vi var ikke så avhengig
av venner som de. Og hadde noe få som
gjorde mye for trivselen. Vi har et håp eller
ønske om å flytte opp igjen men det blir
når barna ikke er avhengig av oss lenger.
Datteren ble mobbet på skolen, og for at
hun skulle slippe å begynne på
videregående sammen med de som
mobbet flyttet vi til en annen kommune
For dårlig leiemarked. Høye priser
For dyrt å eie aleine. Ikke utleieleiligheter i
Hol der jeg og barna ønsket å bo
Ønsket større bolig, mer økonomisk
gunstig i nabokommune. Ønsket å stifte
familie, på daværende tidspunkt var det
vanskelig å få plass i barnehagene i Hol
kommune. På grunn av mulig sentralisering
av samboers jobb, flyttet vi for å evt få
kortere kjørevei til jobb.
Hol kommune anerkjenner ikke
kompetanse
Hol kommune ville ikke lønne
videreutdanningen i helse, kun for
bachelor enda det var en meget aktuell
utdannelse for helsesektor. I annen
kommune ble jeg mer satt pris på og tatt

Stikkord
Mistrivsel i skolen og
manglende oppfølging
Mistrivsel i skolen og
manglende oppfølging
Manglende fritidsaktiviteter
utenom idrett
(Men de voksne trivdes, pga
venner på stedet)

Flytte tilbake?
Kanskje

Mobbing/mistrivsel i skolen

Ja, innen et år

Økonomi, høye leiepriser
Dårlig leiemarked
Økonomi, dyrt å eie alene
Dårlig leiemarked (leilighet i
Hol)
Boligstørrelse og –pris
Mangel på barnehageplass
Jobb/reisevei

Kanskje

Jobb, kompetanse ikke verdsatt
hos arbeidsgiver
Jobb og utdanning/kompetanse,
kompetanse ikke verdsatt hos
arbeidsgiver
Hol kommune dårlig

Vet ikke

Nei, aldri

Kanskje

Kanskje

Nei, aldri

vare på av ny kommune. Dårlig
arbeidsmiljø, hol kommune som IA bedrift
som ikke ville imøtekomme familiens
behov.
Hol kommune som arbeidsgiver er nok best
kjent for å være god på "recruitment" men
ikke så god på "retain"
Ikke passende jobber til min utdannelse
Få interessante jobber og en generell
uprofesjonalitet lokalt
Jobbtilbud og samboer boende i annen
kommune.
Tilbake til hjemlandet
Universitetsutdannelse
Skulle studere på høyskole, og trives så
godt i Hamar, som jeg flytta til at jeg nå
fortsatt bor her etter studiene, da
nettverket mitt med tanke på jobb er her.
Klima, for lang vinter. Veldig "turistpreget"
bygd. Et kaotisk sentrum, lite hyggelig.
Når man er oppvokst med å få vinter som
garanterer snø fra oktober til midten i mai
så er jeg nå lmøkk lei. 7-8 mnd med
vintersnø er altfor lenge. Mye bedre å
flytte vekk å få våren i Mars!

Aktuelt å flytte tilbake?
Nei aldri

Ant. svar
7 stk

arbeidsgiver og lite
imøtekommende for behov

Jobb, Hol kommune som dårlig
arbeidsgiver, god på
rekruttering dårlig på å beholde
arbeidskraft
Jobb, få interessante jobber
Jobb, få interessante jobber

Kanskje

Jobb
Familie/partner annet sted
Flytte hjem
Utdanning (universitet)

Kanskje

Utdanning (høyskole) 
nettverk/Jobb

Klima, for mye vinter
Turistifisering
Lite hyggelig (Geilo?) sentrum
Klima, for mye vinter

Årsak til flytting
3 x Familiesituasjon
2 x Været
Jobb
Bolig

Ja, mellom 1-5 år
Kanskje

Vet ikke
Ja, om 10 år eller
senere
Ja, mellom 5-10
år

Nei, aldri

Nei, aldri

Kanskje

12 stk

Ja, innen 1 år

2 stk

Ja, mellom 1-5 år

2 stk

Ja, mellom 5-10 år
Ja, om 10 år eller senere
Vet ikke

1 stk
1 stk
6 stk

Trivdes ikke
6 x Jobb
5 x Familiesituasjon
2 x Ønsket større bolig/leilighet
Økonomi
Utdanning
Jobb
Mobbing i skole
Familiesituasjon
Utdanning
Jobb
Utdanning
Utdanning
2 x Familiesituasjon
2 x Jobb
Flyttet «hjem»
Høye boligpriser
Mangel på anerkjennelse av kompetanse

31
Av de som svarte «Nei, aldri» har to respondenter begrunnet flytting med værforholdene og lang
vinter. Værforhold og lang vinter er vanskelig å gjøre noe med, men vi kan ta det med oss i
utviklingen av boliger og deres uteområder, sånn at de er designet for å være enkle å håndtere og
bevege seg i på vinterstid, særlig for de som ikke har helse til å måke snø eller stolpre seg frem på
isen osv, samt tilrettelegging for aktuelle tjenester som snømåking, innkjøp og andre tjenester for å
gjøre det enklere å leve her vinterstid.
Folks familiesituasjon og kjærlighetsliv er også vanskelig å gjøre noe med, men å legge til rette for at
det er enkelt for partner/resten av familien å finne sin plass her, at vi har varierte og tilstrekkelig med
boliger, at ulike stillinger blir lyst ut og at vi har et imøtekommende sosialt miljø kan bidra til at når et
par eller en familie står ved et veiskille så har Hol et såpass godt omdømme at noen kanskje velger å
bli/komme hit.
Av de som har svart «kanskje» og «vet ikke» er jobb og tilgang på ulike typer boliger argument for
flytting. Ved å synliggjøre spekteret av stillinger som finnes i området, legge til rette for større
variasjon av arbeidsplasser, samt større variasjon av boligtyper og flere utleieboliger så kan det
hende vi gjør at noen av disse vil vurdere å flytte tilbake.

