Befolkning (antall og andel) (B, inndeling per 1.1.2020) - kjønn
samlet, 25-44 år, andel (prosent)
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Befolkning (antall og andel) (B, inndeling per 1.1.2020) - kjønn
samlet, 25-44 år, andel (prosent)

Beskrivelse

Antall i befolkningen i ulike aldersgrupper bosatt pr. 1/1.
Andel av befolkningen i ulike aldersgrupper bosatt pr. 1/1.
Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.
Personer blir regnet som bosatte i Norge når de har tatt opphold her eller har tenkt å bli her i minst 6 måneder, og har gyldig oppholdstillatelse. Kun asylsøkere med oppholdstillatelse er registrert som bosatte.
For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens andel er 13 % lavere
enn landsnivået.
Kommentar til publisering i november/desember 2019:
Tall for tidligere årganger enn 2017 for Sandefjord og Tønsberg kommune kan avvike noe fra tidligere publiserte tall fordi hele tidsserien er oppdatert mtp. grensejusteringen der området Vear ble overflyttet fra Sandefjord til Tønsberg i 2017.
For å se tall etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".

Begrunnelse for valg av indikator
Mange av indikatorene i Kommunehelsa statistikkbank er relatert til innbyggertallet i kommunen.

Kilde
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Innsamling
Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger. Oppdateringene i Det sentrale folkeregister (DSF) gjøres dels ved de lokale folkeregisterkontorene, som er knyttet til registerbasen via terminaler, delvis sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken
over endringer i befolkningen er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå (SSB) av alle slike meldinger som oppdaterer registeret.

Tolkning og feilkilder
Samtidig med at Sandefjord, Andebu og Stokke ble slått sammen til en kommune fra 1. januar 2017, ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke (i nye Sandefjord kommune) til Tønsberg.
Tidsserier oppdateres bakover i tid ved kommunesammenslåinger og større grensejusteringer, men ikke ved små grensejusteringer.

Datakvalitet
Kvaliteten på datagrunnlaget fra DSF er generelt svært god for statistiske formål. Visse grupper registreres imidlertid med et annet bosted enn det faktiske. I mange tilfeller skyldes dette at registreringsreglene ikke er fulgt (flytting ikke meldt). I andre tilfeller
at registreringsreglene ikke gir faktisk adresse. Det viktigste eksemplet på det siste er at ugifte studenter ifølge reglene skal stå som bosatte i foreldrenes hjem.

Når tall mangler
Av tekniske grunner er antallet årganger begrenset til 24. Derfor vil data for det tidligste året bli slettet når en ny årgang legges til.
Ved publisering i desember 2019 slettes data for 1990-1995.

Tidsperioder
1996-2019

Geografisk nivå
Landet, fylker og kommuner. Bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kjønn
Kjønn samlet, menn og kvinner

Aldersgrupper
Alle aldre, 5-årige aldersgrupper og ti bredere aldersinndelinger: 0-14 år, 0-17 år, 15-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 45-74 år, 65-74 år, 80 år+, 90 år+ og 100 år+

Oppdateres
Årlig

Sist oppdatert
15.11.19

Nøkkelord
Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.
•
Befolkning
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Befolkningsmengde
Folkeregister
Folketall
Folketelling
Populasjon

Artikler, faktaark
Nedenfor finner du lenker til artikler, faktaark og rapporter. Disse belyser for eksempel utviklingstrekk og helseforskjeller i befolkningen etter kjønn, alder, fylke og sosioøkonomisk status:
•
Befolkningen i Norge
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