
Kommune NM  

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft 

basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, 

kompetanse, og kommunal økonomi. 

Kragerø, Vestfold og Telemark 
Befolkning: 10 416   
 
 
 
RANGERING RANGERING 

      
I FYLKET I LANDET 

      
1 Tønsberg  29 9 Bamble  124 17 Hjartdal 237 

2 Porsgrunn  31 10 Færder  127 18 Tokke 238 

3 Sandefjord 38 11 Midt-Telemark  162 19 Nissedal  246 

4 Horten 69 12 Seljord  172 20 Siljan  249 

5 Holmestrand  73 13 Kviteseid  176 21 Fyresdal  274 

6 Vinje 91 14 Notodden  202 22 Drangedal  276 

7 Larvik 106 15 Kragerø  215 23 Nome 286 

8 Skien  108 16 Tinn  235 
   

 
Kragerø går fra en 19. plass i fylket i 2020 til en 15. plass, og fra 235 plass på landsbasis til en 215 

plass.  
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Kriterier: 
 

Næringsliv: nr. 12 plass i fylket, nr. 154 på landsbasis.  

Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og 

sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet. Tallgrunnlaget er fra 

2019. 

• Næringsvariasjon: nr. 4 i fylket, kun slått av Porsgrunn, Larvik og Sandefjord, nr. 43 plass i 

landet.   

• Inntektsnivå: Fylket nr. 19 på landsbasis nr. 264 

• Privat sysselsetting: Fylket nr. 9 på landsbasis nr. 148 

• Kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter: Fylket nr. 17, på 

landsbasis nr. 240 

 

Arbeidsmarked: på 17 plass i fylket, nr. 260 på landsbasis  

Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den 

yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav 

ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer 

fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2019. 

• Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av befolkningen 20-66 

år. Nr. 15 i fylket og 237 plass på landsbasis 

• Sykefravær: Tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk. Nr. 12 i 

fylket, nr. 158 på landsbasis (Stor forbedring fra 2020) 

• Uføre: Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen. Nr. 21 plass i fylket, kun Nome 

og Notodden kommer dårligere ut en Kragerø, og plass 287 på landsbasis.  

• Arbeidsledige: Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken. Nr. 15 plass i fylket og 258 på 

landsbasis 

  

Demografi: på 14 plass i fylket, nr. 177 plass på landsbasis 

Kommuner med befolkningsvekst vil være bedre skodd for fremtiden enn kommuner med fraflytting 

og en stor andel eldre. Dagens befolkningssammensetning og flyttemønster er med på å legge 

grunnlaget for fremtidens aldersfordeling. Tallgrunnlaget er fra 2020. 

• Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen over tre år. Prosent. Nr. 14 i 

fylket og 178 plass på landsbasis (Stor forbedring fra 2020) 

• Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: Innbyggere 26 - 35 år som andel av innbyggere 56 - 
65 år. Prosent. Nr. 14 plass i fylket og nr. 251 plass på landsbasis 

• Netto innflytting: Netto innflytting som i prosent av befolkningen. Nr. 12 i fylket og nr. 85 på 
landsbasis 

 

 



Kompetanse: her er Kragerø på 21 plass i fylket og nr. 210 på landsbasis (en nedgang fra 2019) 

Kompetanse både i form av faglærte og høyere utdanning, er viktige faktorer for kvaliteten i det 
kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne. Tallgrunnlaget er fra 2020.  

• Andel sysselsatte med minst fire års høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning på 
universitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent av befolkningen i 
yrkesaktiv alder. Nr. 16 i fylket og nr. 156 på landsbasis 

• Andel sysselsatte med bestått fagprøve: Nr. 13 i fylket og på 208 plass på landsbasis 

• Andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning (opptil 4 år): Nr. 15 plass i 
fylket og nr. 132 på landsbasis 

 

Kommuneøkonomi: her er Kragerø på 13 plass i fylket og på 175 på landsbasis 

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på 
arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal 
eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av 
private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2020. 

• Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, 

2019-kroner. Nr. 7 i fylket og nr. 45 på landsbasis 

• Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt: Nr. 1 plass i fylket, nr. 8 

på landsbasis  

• Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, 

andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter. Nr. 9 plass i fylket og nr. 83 på 

landsbasis 

• Kommunal betalingsevne: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter. Nr. 20 plass i 

fylket og nr. 336 på landsbasis 

• Aldring: Befolkningen over 80 år i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder 20 år frem i tid. 

Nr. 18 plass i fylket og nr. 263 plass på landsbasis 

 



 

 


