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Beskrivelse
Framskrevet folkemengde for utvalgte år fra 2020 til 2040, med utgangspunkt i folketallet per 1.1.2018. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.
Framskrevne tall for 2020, 2025, 2030, 2035 og 2040 for sju aldersgrupper.
Framskrivingene viser framtidig utvikling ut fra forutsetninger om fruktbarhet, levealder og netto innflytting med utgangspunkt i den observerte utviklingen, basert på middels vekst i de nevnte kriteriene.
For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig:
1. Befolkningsstørrelse (antall)
2. Andel (prosent) = Andel i en gitt aldersgruppe i prosent av befolkningen som helhet.
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.
For å se tall etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".

Begrunnelse for valg av indikator
Befolkningsframskrivinger kan tjene mange formål og fungere som et nyttig verktøy for planlegging i kommunene. Det kan for eksempel danne grunnlag for planlegging av framtidige behov i hver enkelt kommune med bakgrunn i framtidig
befolkningsstørrelse.

Kilde
Statistisk sentralbyrå (SSB). Grunnlagstallene er hentet fra tabellnummer 11668 i SSBs statistikkbank.

Innsamling
Statistikken er basert på opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret (DSF). Filer fra befolkningsstatistikksystemet BESYS er brukt til å bygge opp et system med aggregerte tall for folketall, fødsler, dødsfall, utflyttinger, innflyttinger, utvandring og
innvandring. Regionale framskrivinger er beregnet med tre alternativer (lav, mellom, høy) for hver av de fire demografiske komponentene: fruktbarhet (antall barn per kvinne), forventet levealder, netto innvandring og innenlandsk flyttemønster. Her
presenteres Statistisk sentralbyrås hovedalternativ "middels nasjonal vekst" som bruker mellomnivået for alle fire demografiske komponenter.

Tolkning og feilkilder
Det vil alltid bli avvik mellom framskrevne og registrerte folketall. Den viktigste årsaken til dette er at vi ikke kan forutsi den framtidige utviklingen nøyaktig for komponentene fruktbarhet, dødelighet og flyttinger. Avvikene er vanligvis størst for små
kommuner og skyldes hovedsakelig flyttinger. Når det gjelder de enkelte aldre er usikkerheten størst for grupper som ikke er født når framskrivingene lages, og skyldes særlig usikkerhet knyttet til den framtidige fruktbarheten. Dødeligheten har sunket såpass
jevnt de siste årene at den ikke innebærer noen stor usikkerhet for framskrivingene, bortsett fra for de aller eldste der dødeligheten er stor og vanskeligere å forutsi. For landet som helhet kan også inn- og utvandring være en betydelig usikkerhetskilde.
Tidsserier oppdateres bakover i tid ved kommunesammenslåinger, men ikke ved grensejusteringer. Med mulig unntak av grensejusteringen mellom Sandefjord og Tønsberg i 2017 er imidlertid grensejusteringer anslått å ha liten innvirkning på statistikken.

Datakvalitet
Dataene er basert på registreringer til folkeregisteret. De største svakhetene er knyttet til forsinkelser i meldingsgangen (spesielt flyttinger), at en del flyttinger ikke blir meldt (spesielt til utlandet) og ikke minst at en del flyttinger ikke skal meldes i følge
nåværende folkeregistreringsregler (spesielt studenter), noe som medfører at det blir avvik mellom registrert og faktisk folkemengde.

Når tall mangler
Kommuner som har vært involvert i kommunesammenslåinger kan mangle tall dersom den nye kommunen har mottatt deler av tidligere kommune. Dette gjelder kommunene Orkland, Hitra, Heim, Hamarøy og Narvik.

Tidsperioder
Prognoser for 2020, 2025, 2030, 2035 og 2040.
Tall for denne indikatoren utgis annet hvert år

Geografisk nivå
Land, fylke og kommune. Bydeler i Oslo.

Kjønn
Kjønn samlet, menn og kvinner

Aldersgrupper
Sju aldersinndelinger. Alle aldre, 0-14 år, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75-79, 80 år+.

Oppdateres
Annet hvert år

Sist oppdatert
25.11.19

Nøkkelord
Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.
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• Befolkning
• Befolkningsframskriving
• Befolkningsmengde framskrevet
• Folkemengde
• Folkeregister
• Framskrevet folkemengde
• 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

https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning/befolkningen/

