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Ørland kommune har startet 2016 som en attraktiv tilﬂytterkommune. Foto: Skjalg Ledang

Denne Fosen-kommunen er
på veksttoppen i Trøndelag
Kommunen ﬁkk en netto innﬂytting på 29 innbyggere i første kvartal av
2016.
Anbefal

Del 129 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Nettoinnﬂyttingen betyr en vekst på 0,6 prosent i første kvartal for Ørland
kommune. Til sammenligning er tilsvarende tall for Trondheim 0,2 prosent,
mens Sør-Trøndelag fylke ender på 0,1 og Nord-Trøndelag på 0 prosent. Det
er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som presenterer tallene.

- Veldig gledelig
- Dette er veldig gledelige tall for oss, dette handler tross alt om netto
tilﬂytting til kommunen og ikke fødselstall, sier næringssjef Arne Martin
Solli i Ørland kommune.
Han understreker at dette er tall bare for årets tre første måneder.
- Men jeg tror dette kan være starten på en befolkningsvekst som følge av
kampﬂybasen, sier Solli.

Tre i pluss, ﬁre i minus

Sist oppdatert: 16 mai 2016 04:29 AM

Tre i pluss, ﬁre i minus
Av de andre Fosen-kommunene har også Bjugn og Åord netto tilﬂytting,
mens Rissa, Leksvik, Roan og Osen går i minus.
Slik ser statistikken ut for kommunene i Fosen målt i tilﬂytting. Først antall
personer, deretter netto tilﬂytting i prosent. Siste tall er antall innbyggere i
den enkelte kommune ved utgangen av årets første kvartal.
Ørland: +29, +0,6 %, 5237 innbyggere
Bjugn: +8, +0,2 %, 4785 innbyggere
Åᔀ眂ord: +8, +0,2 %, 3272 innbyggere
Osen: -2, -0,2%, 972 innbyggere
Roan: -4, -0,4%, 957 innbyggere
Rissa: -5, -0,1 %, 6623 innbyggere
Leksvik: -14, -0,4%, 3520 innbyggere
Norge: + 5760, +0,1%, 5.223.256 innbyggere
Dersom trenden fra første kvartal fortsetter ut året vil nettoinnﬂyttingen i
løpet av 2016 bli som følger:
Ørland: +2,2%

- Jeg tror dette kan være starten på en
befolkningsvekst som følge av kampﬂybasen, sier
næringssjef Arne Martin Solli i Ørland kommune.

Åᔀ眂ord: +1,0%
Bjugn: +0,7%
Rissa: -0,3%
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Osen: -0,8%
Leksvik: -1,6%
Roan: -1,7%

Russen lover å lage
liv i 17. mai-toget

Ser vi på folketallsutviklingen i samme periode så har Ørland en vekst på 28
innbyggere, Bjugn øker med 6 innbyggere, Åord går i null, Rissa har en
minus på 21, både Roan og Osen har en nedgang på 4 innbyggere, mens

- Det er fortsatt litt hemmelig
hva vi skal ﬁnne på, sier PR-sjef i rødruss-

Leksvik har en minus på 11 innbyggere sammenlignet med årsskiftet.

styret ved Fosen videregående skole Olea
Norset. LES MER
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Biblioteket stenger
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Hovedbiblioteket i Rissa hadde
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2

comments powered by Disqus

siste åpningsdag fredag 13. mai. LES MER

Denne Fosenkommunen er på
veksttoppen i
Trøndelag
Kommunen ﬁkk en netto innﬂytting på 29
innbyggere i første kvartal av 2016.
LES MER

Har kommet langt i
lokal verdiskaping

