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FRONTPAGE / Denne kommunen gjør det best på Fosen

Annonse:

I årets kommune-NM er det Ørland som gjør det sterkest på Fosen, mens Roan havner på bunn.
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Denne kommunen gjør det best på
Fosen
Resultatene fra årets kommune-NM er klare.
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I NHOs årlige norgesmesterskap for kommuner rangeres alle landets
kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft, ved hjelp av indikatorer
som næringsliv, arbeidsmarked, demograﬁ, kompetanse og kommunal
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økonomi. Av Fosen-kommunene er det Ørland som gjør det sterkest, mens
Roan havner på bunn.

Befolkningsvekst
Ørland ender på 169. plass på landsbasis, og på 11. plass i Sør-Trøndelag.
Ørland gjør det særlig sterkt innen kompetanse, som måler andel faglærte og
høyere utdannede innbyggere, og demograﬁ, som tilsier befolkningsvekst.
Årets plassering er imidlertid dårligere enn ﳵŻoråret, der kommunen kom på

Taubåt tok inn vann
Et Sea King-helikopter fra Ørland
hovedﬂystasjon bisto mandag kveld en
taubåt som hadde grunnstøtt ved
øygruppen Froan. LES MER

133. plass.

Agurknyheter gjennom
tidene - og andre
kuriositeter

Høy kompetanse
Nest best i årets rangering er ÅﳵŻord kommune som havner på 193. plass

inne

- Småbarn tente bål

totalt, og 13. plass i fylket. ÅﳵŻord skårer svært godt på kompetanse, og kan
vise til det beste kompetansenivået av alle Fosen-kommune. Lenger ned på
lista ﬁnner man Rissa og Bjugn, som ender på henholdsvis 254. og 280. plass

inne

i landsoversikten, og 16. og 17. plass i Sør-Trøndelag.
Begge disse kommunene lykkes best med indikatoren for kompetanse, og
svakest når det gjelder arbeidsmarked. Indikatoren for arbeidsmarked måler
andel yrkesaktiv befolkning.

Trekker ned
Leksvik rangeres til 333. plass i årets NM, to plasseringer svakere enn
ﳵŻoråret. Det er særlig indikatorene for arbeidsmarked og kommuneøkonomi
som trekker ned. Den økonomiske målingen favner kommunale
administrasjonsutgifter, inntekter sammenlignet med utgifter og
arbeidskapital. Leksvik havner for øvrig på 14. plass av Nord-Trøndelags
totalt 23 kommuner.

Funnet død etter
over en måned på
rømmen
Gikk seg fast i steinur i skogen. LES MER

Båt skadet
sjøledning
Dykker lokaliserte skaden som førte til
brudd på vannledning i Råkvåg i Rissa.
LES MER

Forbedring fra ꢂoråret

Kommune-NM 2016:

Denne kommunen
gjør det best på Fosen

Lengst nede på lista ﬁnner man Osen og Roan, som av landets 428
kommuner ender på henholdsvis 377. og 378. plass. Det gir også
bunnplassering i fylket. For Osens vedkommende synes særlig den
demograﬁske utviklingen og kommuneøkonomien å trekke ned, mens Roan

Resultatene fra årets kommune-NM er klare.

kommune gjør det svakest i kommuneøkonomi og arbeidsmarked.
Imidlertid er årets resultat for Roan en forbedring fra ﳵŻoråret, hvor de havnet

LES MER

på 395. plass.

FosnaFolket

Sola best i landet

10 770 likerklikk

På landsbasis er det Sola kommune som nok en gang troner på topp, og det
til tross for en tredobling i arbeidsledigheten siden forrige kommune-NM.
- Hovedbildet er som tidligere at de høyest rangerte kommunene ligger på
det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til

Lik side

Bli den første av vennene dine til å like dette

Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Disse har høy
befolkningstetthet, de ligger nær universiteter, eller de er preget av
næringsklynger innenfor petroleum og teknologivirksomheter, skriver
analyseselskapet Vista i rapporten for NHO.
Det svakeste resultatet 舰ᴏår kommunene Bø (Nordland), KåﳵŻord, Ballangen,
Bindal og Loppa. Tallgrunnlaget er hentet fra 2015.

Oversikt over Fosen:
Kommune

Total

Næringsliv

Arb.marked

Demograﬁ

Kompetanse

Økonomi

Ørland

169

264

204

100

152

213

ÅﳵŻord

193

223

191

238

76

281

Rissa

254

226

380

218

116

250

Bjugn

280

216

381

223

198

262

Leksvik

333

261

373

335

128

382

Osen

377

356

187

404

262

380

Roan

378

230

395

392

211

398

*Kilde: NHO
Mer å lese på Fosna-Folket:

Roan og Osen
møtes for å
diskutere
Bessaker

Rissa og Roan på
ledighetstoppen

Osen med lavest
ledighet på Fosen
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