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1 Innledning 

Kinn kommune ble opprettet 1. januar 2020 ved sammenslåing av de to tidligere kommunene Flora og Vågsøy. 

De to grunnkretsene Totland og Bryggja ble på samme tidspunkt overført til nye Stad kommune. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har godkjent at Kinn kommune innen 1. september 2022 kan søke om 

gjenoppretting av de to opprinnelige kommunene. Statsforvalteren fikk i oppdrag av KDD å utarbeide et kunn-

skapsgrunnlag for delingen.  

COWI AS har fått i oppdrag å analysere den framtidige befolkningsutviklingen i de to delene av Kinn kommune 

som eventuelt vil gjenoppstå som Flora og Vågsøy kommune.  

I dette notatet vil vi først gjennomgå noen overordnede forutsetninger for framskrivningene. Deretter vil vi pre-

sentere utviklingstrekk for hver av de demografiske komponentene som utgjør driverne for befolkningsutvik-

lingen i Kinn kommune. Til sist vil vi analysere hovedresultatene for Flora og Vågsøy.  

I arbeidet har vi brukt statistikk og framskrivningsmodeller i Kommunenes plan- og analysesystem (KOMPAS). 

Se https://forum.kompas.no/ for mer informasjon om KOMPAS. 

I vedlegget dokumenterer vi mer detaljert hvilke forutsetninger som er lagt til grunn og egenskaper ved trend-

flyttingsmodellen i KOMPAS.  

I tillegg til dette notatet, vil Kinn kommune ha tilgang til innsynsløsningen i KOMPAS. Dette gir muligheter for 

egne, utfyllende analyser av forhold som ikke er dekket i notatet.    

 

https://forum.kompas.no/
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2 Forutsetninger 

Vi har framskrevet folkemengden i Kinn kommune i tre alternative utviklingsbaner. De ulike alternativene vil gi 

henholdsvis en forholdsvis høy vekst, en middels vekst og lav vekst i folkemengden. De tre alternative utvik-

lingsbanene kombinerer ulike sett av forutsetninger for fruktbarhet, dødelighet og ekstern nettoflytting. På 

kommunenivå legges det til grunn forutsetninger som i størst mulig grad stemmer overens med det Statistisk 

sentralbyrå bruker i sine nylige framskrivninger. 

2.1 Inndeling av Kinn kommune 

Det statistiske datagrunnlaget i KOMPAS er basert på grunnkretser. Framskrivningene foretas på aggregater av 

grunnkretser, og som gir grunnlag for valgfrie inndelinger av kommunen. I denne sammenhengen har vi gjen-

skapt de historiske kommunene med utgangspunkt i de 71 grunnkretsene Kinn kommune består av. Dette er 

gjort ved å inndele Kinn kommune slik at de grunnkretsene som historisk var en del av Flora kommune er til-

delt plansonen «Flora», mens de øvrige grunnkretsene er tildelt plansonen «Vågsøy».  

«Uoppgitt grunnkrets» omfatter personer som av ulike grunner ikke kan innplasseres i grunnkretser. Per 31.12. 

2021 var det 34 personer som ble plassert i «uoppgitt grunnkrets». Denne grunnkretsen er fordelt forholdsmes-

sig mellom Flora (67 prosent) og Vågsøy (33 prosent) basert på fordelingen av folketallet før sammenslåingen 

av de tidligere kommunene.   

De to grunnkretsene som ble fraskilt til Stad kommune er ikke med i statistikken på noe tidspunkt.  

I vedlegget gis en detaljert oversikt over fordelingen av grunnkretser.  

2.2 Fruktbarhet 

Når det gjelder fruktbarhet legger vi til grunn høy fruktbarhet i «høy vekst»-alternativet, middels fruktbarhet i 

«middels vekst»-alternativet og lav fruktbarhet i «lav vekst»-alternativet. Dette er identisk med SSBs forutset-

ninger for tilsvarende alternativer.  

Middels fruktbarhet for Kinn kommune legger opp til en synkende fruktbarhet fra 1,57 barn per kvinne i 2022 til 

1,54 barn per kvinne i 2024. Deretter øker fruktbarheten år for år fram mot en fruktbarhet på 1,78 barn per 

kvinne i 2036. Dette nivået holdes konstant fram til 2050. Høy fruktbarhet forutsetter 1,67 barn per kvinne i 

2022 som suksessivt øker fram til 1,99 barn per kvinne i 2037. Dette nivået holdes deretter konstant fram til 

2050. Lav fruktbarhet forutsetter 1,36 barn per kvinne i hele perioden fra 2022 til 2050. 
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Figur 1 Samlet fruktbarhet 2022-2050 

2.3 Dødelighet 

Vi forutsetter at forventet levealder ved fødsel vil fortsette å øke, fra 84,0 år i 2022 til 89,9 år i 2050 for kvin-

ner og fra 81,9 til 87,5 år for menn. Dette tilsvarer dødssannsynlighetene som legges til grunn i midtalternati-

vet til SSB for Kinn kommune. Vi har forutsatt den samme dødelighetsutviklingen i alle de tre ulike framskriv-

ningsalternativene. 

 

Figur 2 Forventet levealder ved fødsel 2022-2050 

2.4 Flytting 

I forbindelse med publisering av oppdaterte framskrivninger i juli 2022 har Statistisk sentralbyrå også lagt ut 

nettoflyttingstall for hver kommune i Statistikkbanken. Her er det tilgang til nettoflyttingstall knyttet til de ulike 

framskrivnings-alternativene. I "høy vekst"-alternativet legger vi til grunn nettoflytting for Kinn kommune fra 

alternativ HHMH (høy innvandring), i "middels vekst"-alternativet bruker vi nettoflytting fra alternativ MMMM 

(middels innvandring) og i "lav vekst"-alternativet bruker vi nettoflytting fra alternativ LLML (lav innvandring).  

«Middels vekst»-alternativet forutsetter moderat men minkende negativ nettoflytting fram til 2040, deretter en 

svak positiv nettoflytting.  

For «høy vekst»-alternativet forutsettes positiv ekstern nettoflytting i 2022, negativ nettoflytting 2023-2032 og 

deretter moderat og økende positiv nettoflytting.  

«Lav vekst»-alternativet har forholdsvis høy negativ nettoflytting i hele perioden, særlig de første årene i fram-

skrivningsperioden. 



 

 

     
 10   

  

 

Figur 3 Ekstern nettoflytting 2010-2050 

År Middels Lav Høy 

2022 -36 -75 47 

2023 -57 -110 -9 

2024 -80 -98 -31 

2025 -67 -85 -48 

2026 -55 -76 -36 

2027 -45 -66 -24 

2028 -41 -63 -20 

2029 -39 -60 -15 

2030 -35 -57 -11 

2031 -33 -54 -8 

2032 -30 -50 -3 

2033 -25 -46 1 

2034 -20 -41 6 

2035 -17 -38 12 

2036 -12 -33 16 

2037 -9 -30 21 

2038 -6 -26 25 

2039 -2 -23 29 

2040 0 -20 32 

2041 3 -18 35 

2042 4 -14 37 

2043 6 -14 40 

2044 8 -11 40 

2045 8 -9 43 

2046 10 -7 44 

2047 12 -7 45 

2048 11 -5 47 

2049 12 -5 49 

2050 13 -3 49 

Tabell 1 Ekstern nettoflytting 2022-2050 
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2.5 Sonevise korrigeringer 

Basert på grunnkretsstatistikk for fødte og døde for perioden 2017-2021 korrigeres den framtidige fruktbar-

hetsutviklingen i Vågsøy og Flora. Vågsøy har i denne perioden hatt en noe høyere fruktbarhet enn Flora (kor-

reksjonsfaktor for fødte er 1,06 for Vågsøy og 0,97 for Flora). Vågsøy har tilsvarende en noe lavere dødelighet 

enn Flora (korreksjonsfaktor for døde på 0,97 for personer 85 år og over i Vågsøy og 1,02 i Flora). 
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3 Overordnede resultater 

Alternativene "Middels vekst" og "Lav vekst" vil gi nedgang i folkemengden fra 17131 per 31.12. 2021 til hen-

holdsvis 16197 og 14581 per 31.12. 2050. "Høy vekst"-alternativet vil gi en vekst i folkemengden til 17866 i 

2050. Vekstratene ved de ulike alternativene er henholdsvis -0.2 prosent, -0.6 prosent og 0.1 prosent. Som 

referanse kan det være greit å vite at vekstraten for Kinn kommune var på 0,1 prosent 2011-2021 og -0,5 pro-

sent fra toppunktet 31.12. 2017 til 31.12. 2021. Enkelt sagt kan vi si at «middels vekst»-alternativet viderefø-

rer (den negative) veksttakten fra de siste fem årene, mens «høy vekst»-alternativet viderefører den totale 

veksten fra de siste ti årene. 

 

Figur 4 Folkemengde Kinn kommune 2022-2050 

Befolkningsutviklingen i Vågsøy og Flora vil gå i samme retning i alle tre alternativene. Flora hadde 31.12. 2021 

en folkemengde på 11789 personer, mens Vågsøy hadde en folkemengde på 5353 personer. 

Ved "middels vekst" vil Flora få en nedgang i folkemengden på om lag 500 personer (-0,2 prosent vekst) mens 

Vågsøy vil få en nedgang på om lag 390 personer (-0,3 prosent vekst). 

Ved «høy vekst»-alternativet vil Flora få en vekst på om lag 590 personer (0,2 prosent vekst) og Vågsøy om 

lag 90 personer (0,1 prosent vekst). 

«Lav-vekst»-alternativet vil gi en nedgang i folkemengden på oppunder 1600 personer i Flora (-0,5 prosent 

vekst) og nesten 900 personer i Vågsøy (-0,6 prosent vekst). 
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Figur 5 Endring i folkemengde Flora og Vågsøy ved "middels vekst", "lav vekst" og "høy vekst" 

3.1 Fødselsoverskudd 

Fødselstallet i Flora har falt fra et nivå på 149 fødte i 2010 til 109 fødte i 2021. Antall fødte har imidlertid økt de 

seinere årene fra et nivå på 94 i 2018. Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) viser et tilsvarende mønster 

med et fødselsoverskudd på 64 i 2010 og et underskudd på 4 i 2021. I gjennomsnitt var fødselsoverskuddet på 

25 i året i perioden 2010 til 2021 i Flora, 7 de siste fem årene og et fødselsunderskudd på 4 personer i 2021. 

I «middels vekst»-alternativet vil fødselsoverskuddet være svakt positivt i 2022 før det faller jevnt til et fød-

selsunderskudd fra 2035. Økningen i fødselsunderskuddet tiltar deretter til et fødselsunderskudd på 24 perso-

ner i 2050. Når det gjelder «lav vekst»-alternativet vil Flora ha fødselsunderskudd i hele perioden, og under-

skuddet vil øke fra 4 personer i 2022 til 54 personer i 2050. I «høy vekst»-alternativet vil Flora ha fødselsover-

skudd i hele perioden på om lag 15 personer fra 2022 til 2037, deretter svakt fallende til 0 personer i 2050. 

I Vågsøy har fødselstallet falt fra en topp i 2011 på 74 til et nivå på 40 i 2018. De to siste årene har fødselstal-

let steget noe til 51 nyfødte i 2021. Fødselsoverskuddet har falt i hele perioden. I gjennomsnitt var fødselsover-

skuddet på 1 person i perioden 2010-2021, de fem siste årene et fødselsunderskudd på 4 personer og i 2021 et 

fødselsunderskudd på 13 personer. 

Fødselsunderskuddet i Vågsøy vil i «middels-vekst»-alternativet ligge på om lag 6 personer fram til 2036 og 

faller ytterligere ned til 13 personer i 2050. I «lav vekst»-alternativet vil Vågsøy ha et økende fødselsunder-

skudd fra 12 personer i 2022 til 16 personer i 2033 og deretter ytterligere til 26 personer i 2050. I «høy 

vekst»-alternativet vil fødselsunderskuddet ligge på 3 personer i 2022, øker til et fødselsoverskudd på oppun-

der 2 personer i 2037 og faller deretter til et underskudd på 2 personer fra om lag 2040. 
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Figur 6 Fødselsoverskudd Flora 

 

 

Figur 7 Fødselsoverskudd Vågsøy 

3.2 Ekstern nettoflytting 

Flora har gjennomgående hatt en svak netto utflytting til andre kommuner og utlandet. Netto utflytting i perio-

den 2010-2021 var i gjennomsnitt på 3,4 personer i perioden 2010-2021. I femårsperioden 2017-2021 var det 

imidlertid 52 personer per år som netto flyttet fra Flora til andre kommuner eller utlandet, fra en negativ netto-

innflytting i 2017 på 40 personer, via en bunn-notering på netto utflytting av 140 personer i 2018 til en netto 

utflytting på 7 personer i 2021.  

I «middels vekst»-alternativet legges det for Flora opp til en netto utflytting på 15 personer i 2022. Utflyttings-

underskuddet øker fram til 46 netto utflyttere i 2024. Deretter minker utflyttingsunderskuddet gradvis fram til 

en positiv nettoflytting fra og med 2037. Heretter vil Flora ha en positiv netto innflytting i hele perioden fram 

mot 2050.  

I «høy vekst»-alternativet vil 2022 utmerke seg med en høy netto innflytting på 44 personer som avløses av 

negativ nettoflytting fram til 2030. På det meste forutsettes at netto 45 personer vil flytte inn til Flora i 2050. 
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I «lav vekst»-alternativet nås bunnen i 2023 (en netto utflytting på 67) og en positiv nettoflytting vil først inn-

tre fra 2042.  

 

Figur 8 Ekstern nettoflytting Flora 

Bortsett fra i 2010 og 2011 har Vågsøy hatt negativ nettoflytting i hele perioden 2010-2021. I gjennomsnitt var 

det 1,3 personer som netto flyttet til Vågsøy i denne perioden, mens det i årene 2017-2021 var en negativ 

nettoflytting på 24 personer. I 2021 var det netto 6 personer som flyttet fra Vågsøy til andre kommuner eller 

utlandet. 

«Middels vekst»-alternativet vil gi en negativ ekstern nettoflytting til Vågsøy i hele framskrivningsperioden, fra 

et nivå på 21 nettoutflyttere i 2022 til 34 nettoutflyttere i 2024, deretter et gradvis minkende underskudd fram 

til et nivå på 7 nettoutflyttere i 2050. «Lav vekst»-alternativet vil gi en negativ nettoflytting på 32 personer i 

2022 og 43 personer i 2023. «Lav vekst»-alternativet legger for etterfølgende år opp til en nettoflytting som 

følger midtalternativet på et lavere nivå i hele perioden. 

«Høy vekst»-alternativet gir en positiv nettoflytting i 2022 på 3 personer, for deretter å gi en negativ nettoflyt-

ting fram til 2042. Deretter vil det bli en moderat positiv nettoflytting i resten av perioden. 
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Figur 9 Ekstern nettoflytting Vågsøy 

3.3 Intern nettoflytting 

I gjennomsnitt flytter om lag 1200 personer internt i Kinn kommune hvert år (gjennomsnitt 2010-2021). Fra 

Vågsøy til Flora eller internt i Flora flytter i gjennomsnitt 918 personer og fra Flora til Vågsøy eller internt i 

Vågsøy flytter 318 personer.  

Det er svært liten internflytting mellom Flora og Vågsøy. Av 1227 internflyttere (gjennomsnitt 2017-2021) er 

det bare i gjennomsnitt 15 personer som flytter fra Flora til Vågsøy og 11 som flytter fra Vågsøy til Flora.  

Den historiske flyttestatistikken legger føringer på framskrivninger av internflyttingen. I framskrivningsperioden 

er netto internflytting til Flora svakt negativ, mens netto internflytting til Vågsøy er svakt positiv. I alle alternat-

iver forventes det at flyttebalansen mellom Flora og Vågsøy vil opprettholdes på dette nivået og øke noe i pe-

rioden. Det er ikke vesentlige forskjeller i nivået på internflytting i de ulike alternativene. 

 

Figur 10 Intern nettoflytting Flora 
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Figur 11 Intern nettoflytting Vågsøy 

3.4 Flytting for aldersgrupper 

De to neste figurene viser gjennomsnittlig nettoflytting for aldersgrupper henholdsvis for Flora og Vågsøy for 

midtalternativet. Som vi ser har både Flora og Vågsøy netto utflytting av ungdom og yngre voksne, mens det er 

netto innflytting av personer mellom 30 og 44 år samt barn 0-14 år.  

 

Figur 12 Nettoflytting etter alder (gj.sn. 2022-2050). Flora 
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Figur 13 Nettoflytting etter alder (gj.sn. 2022-2050). Vågsøy 

3.5 Endringer i befolkningsstrukturen 

Vi har nå gått gjennom hvilke demografiske komponenter som vil påvirke den framtidige utviklingen i folke-

mengden og fordeling på aldersgrupper. 

Både Flora og Vågsøy vil gjennomgå en betydelig aldring av folkemengden i løpet av framskrivningsperioden. 

Dette vil gjelde alle alternativer, men i minst grad «høy vekst»-alternativet som vil få et visst tilsig av yngre 

aldersgrupper. De neste figurene viser befolkningspyramider for Flora og Vågsøy for «middels vekst»-alternati-

vet. Det framgår tydelig at både Flora og Vågsøy får en mye mer topptung befolkning i framskrivningsperioden. 

Gjennomsnittsalderen vil øke både i Flora og Vågsøy i samtlige alternativer. Gjennomsnittsalderen i Flora var 

41,2 år 31.12. 2021 og tilsvarende 42,8 år i Vågsøy. Ved «middels vekst» vil gjennomsnittsalderen i Flora øke 

til 46,6 år og i Vågsøy til 47,1 år i 2050. Tilsvarende tall for «lav vekst»-alternativet er henholdsvis 48,7 (Flora) 

og 49,3 år (Vågsøy) i 2050, og for «Høy vekst»-alternativet 45,1 år (Flora) og 45,5 år (Vågsøy).  

 

Figur 14 Befolkningsstruktur Flora 31.12. 2021 
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Figur 15 Befolkningsstruktur Flora 2050. Middels vekst 

 

 

Figur 16 Befolkningsstruktur Vågsøy 31.12. 2021.  
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Figur 17  Befolkningsstruktur Vågsøy 2050. Middels vekst 

I «middels vekst»-alternativet vil andelen eldre 70 år og over øke fra 13 prosent i 2022 til 23 prosent i 2050 for 

Flora og fra 16 til 24 prosent for Vågsøy. Tilsvarende økning for «lav vekst»-alternativet er til en eldreandel på 

25 prosent for Flora og 26 prosent for Vågsøy, og for «høy vekst»-alternativet til 21 prosent for Flora og til 22 

prosent for Vågsøy. 

Når det gjelder utvikling for funksjonelle aldersgrupper som er målgrupper for kommunale tjenester vil det ved 

«middels vekst»-alternativet være slik at det i perioden 2022-2050 som nevnt være sterk vekst i eldre alders-

grupper 80-89 år og 90+år (og for Flora også noe vekst i gruppen 70-79 år). Samtlige aldersgrupper for øvrig 

vil få nedgang i folketallet.  

I Flora vil antall 6-12-åringer synke fra 1012 per 31.12. 2021 til 812 i 2050. Antall 13-15 år vil først øker noe 

fra 496 i 2021 til 510 i 2023, for deretter å synke til 367. I Vågsøy synker antall 6-12-åringer fra 480 i 2021 til 

376 i 2050, mens 13-15-åringer først vil øke fra 222 i 2021 til 227 i 2023 og deretter falle til 170 i 2050. End-

ringer i øvrige aldersgrupper går fram av de to neste figurene. 

 

Figur 18 Endring i folkemengde fordelt på aldersgrupper. Flora (middels vekst) 
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Figur 19 Endring i folkemengde fordelt på aldersgrupper. Vågsøy (middels vekst) 

3.6 Avslutning 

Folkemengden i hver av de tidligere kommunene, og særlig Vågsøy, er lav i utgangspunktet og vil etter all 

sannsynlighet (i to av de tre alternative utviklingsbanene) bli ytterligere redusert.  

Samtlige alternativer vil gi en befolkningsstruktur med en forholdsvis sterkt aldret befolkning.  

Framskrivninger vil alltid være beheftet med usikkerhet. Generelt vil usikkerheten være mindre ved kortere 

tidshorisonter. Med lange tidshorisonter vil man måtte akseptere større usikkerhet. Hvilken utviklingsbane som 

gir den mest sannsynlige pekepinn for den framtidige befolkningsutviklingen i Kinn kommune vil avhenge av 

mange drivere som vil kunne påvirke den framtidige utviklingen. Dette kan for eksempel være konjunkturutvik-

ling, sentralisering, arbeidsinnvandring og flyktningestrømmer, lokalt næringsliv og sysselsetting, lokalisering 

av høyere utdanning og andre lokale attraktiviteter. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at den faktiske ut-

viklingen i Flora og Vågsøy vil ligge innenfor intervallet mellom «Høy vekst» og «Lav-vekst», og Statistisk sent-

ralbyrå peker selv på MMMM-alternativet (som tilsvarer «Middels vekst») som et hovedalternativ. 

Vi skal avslutningsvis vise en figur som bør illustrere usikkerheten ved framskrivninger. Den viser fire ulike ver-

sjoner av hovedalternativet (MMMM) til SSB, henholdsvis fra 2016, 2018, 2020 og 2022 for Kinn kommune 

(2016 og 2018-versjonen er summen av Flora og Vågsøy). Som vi ser er 2016-versjonen svært optimistisk for 

Kinn kommune, 2018-versjonen demper veksten, mens de to siste versjonene har lavere innslagspunkt (delvis 

fordi de to grunnkretsene Totland og Bryggja ble overført til Stad) og regner med et synkende folketall.  
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Figur 20 Ulike versjoner av MMMM. Kinn kommune 
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1 Vedlegg 1: Forutsetninger 

I dette kapitlet dokumenteres de planforutsetningene som er lagt til grunn for de analysene som er gjennom-

ført for Kinn kommune. Dokumentasjonen bidrar til å kvalitetssikre det arbeidet som er utført, og det blir enk-

lere å ta opp igjen tråden når det er behov for det. 

1.1 Overordnede forutsetninger 

Tabell 2. Overordnede forutsetninger 

Parameter Forutsetning 

Modelltype: Trendflyttingsmodellen 

 

Modellnavn: Trend 

- Lav vekst 

- Middels vekst 

- Høy vekst 

Modellvariant: Trendflyttingsmodellen  

Region: Kinn 2022 

Første statistikkår: 2010 

Første beregningsår: 2022 

Siste beregningsår: 2050 

Basisår for offisiell befolkningsstatistikk 1.1. 2022 

Estimeringsperiode fødselsfrekvenser og 

nivåfaktorer for fødte 

Fødselsfrekvenser: 2022 

Korreksjonsfaktor fødte: 2017-2021 

Estimeringsperiode for dødssannsynlighe-

ter og nivåfaktor for døde 
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1.2 Beregningsalternativ 
I tabell 3 framgår det hvilke datasett som er manuelt endret. 
 

Tabell 3 Oversikt over datasett-alternativ – Tilbudsmodellen 

Steg Tekst Endring 

3.3 Samlet fruktbarhet Samlet fruktbarhet ble innhentet fra Statistikkbanken slik at forutsetningene 

for fruktbarheten blir identisk med den som legges til grunn i SSBs nylige 

framskrivninger, - henholdsvis lav, middels og høy fruktbarhet 

 

5.1 Dødssannsynligheter Framskrevne dødssannsynligheter for ettårig alder og kjønn ble innhentet fra 

Statistikkbanken (Middels dødelighet) slik at forutsetningene for dødelighet 

blir identisk med den som legges til grunn i SSBs nylige framskrivninger 

11.03 Ekstern nettoflytting, region Ekstern nettoflytting ble innhentet fra Statistikkbanken ved å summere in-

nenlandsk nettoflytting og netto innvandring for de ulike alternativene,- hen-

holdsvis lav, middels og høy innvandring 

 

 

For øvrige datasett er det forutsatt at standardverdiene KOMPAS har regnet ut legges til grunn. 
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2 Vedlegg 2: Modellens virkemåte 

KOMPAS er en såkalt "kohort-komponent"-modell. Med denne metoden beregnes framtidige kohorter etter al-

der og kjønn hvor det tas hensyn til aldersspesifikk fruktbarhet, dødelighet og flytting. KOMPAS har ulike fram-

skrivningsmodeller: Naturlig framskrivning, Framskrivning basert på trendflytting, Framskrivning basert på bo-

ligtilbud (tilbudsmodellen). Det er flyttingen som i hovedsak håndteres forskjellig i de enkelte modellene. I det 

følgende skal vi gå nærmere inn på en beskrivelse av trendflyttingsmodellen. 

2.1 Beskrivelse av trendflyttingsmodellen 

I trendflyttingsmodellen vil framtidig flytting være basert på historiske flyttemønstre.  

For hvert framskrivningsår beregnes den eksterne utflyttingen ved hjelp av sonevise utflyttingssannynligheter. 

Deretter beregnes ekstern innflytting til hver sone ved å summere ekstern utflytting og gjennomsnittlig ekstern 

nettoflytting.  

Gjennomsnittlig nettoflytting er i utgangspunktet beregnet for hver plansone ved å subtrahere gjennomsnittlig 

ekstern utflytting fra gjennomsnittlig ekstern innflytting. Det er mulig å overstyre nettoflyttingen både for en-

keltsoner og for regionen som helhet. 

Det er verd å merke seg at nettoflyttingen i utgangspunktet er lik for alle år i framskrivningsperioden og at den 

beregnet for hver plansone. 

Den interne utflyttingen er basert på sonevise utflyttingssannsynligheter, mens den interne innflyttingen til so-

nene er proporsjonal med hver plansones andel av den totale innflyttingen i estimeringsperioden for hver al-

dersgruppe og kjønn. 

2.1.1 Aggregering 

I utgangspunktet er de fleste statistiske grunnlagsdata på grunnkretsnivå. Grunnkretsene er de statistiske 

"byggeklossene”. For planformål er det naturlig å gruppere grunnkretsene i soner som er relevante for det ak-

tuelle analyseformålet. Dette kan for eksempel være skolekretser eller pleie- og omsorgsdistrikter.  

Aggregering vil si at grunnkretsdata summeres opp på den soneinndelingen som gjelder i hvert enkelt tilfelle.  

2.1.2 Aldring 

Befolkningsstatistikken er oppdelt på kjønn og ettårig alder ved inngangen til året. Aldring i denne sammen-

hengen vil si at samtlige registrerte 1-åringer i ett år vil være 2-åringer neste år osv. 

2.1.3 Fødsler 

Vi har statistiske opplysninger om faktisk antall fødte i estimeringsperioden1. I tillegg har vi statistiske opplys-

ninger om fødselsfrekvenser for kvinner i fertil alder. Fødselsfrekvensene bruker vi til å beregne det forventede 

antall fødte i estimeringsperioden. Forholdet mellom faktisk antall fødte og forventet antall fødte (korreksjons-

faktor for fødte) brukes deretter til å opp- eller nedjustere beregnet antall fødte i framskrivnings-perioden.  

Fruktbarheten kan justeres hvis vi har forventninger om endringer i framtidig fruktbarhet.  

 
1 Estimeringsperiode er generelt en historisk periode for beregning av for eksempel fødselsfrekvenser, døds-

sannsynligheter og flytterater. 
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Antall fødte beregnes i prosjektperioden ved å multiplisere fødselsfrekvensene med korreksjonsfaktoren og med 

kvinner i fødedyktig alder. Fødte fordeles på gutter og jenter. Beregningene i dette steget ender opp med be-

folkningen inklusive fødte.  

2.1.4 Dødsfall 

Tilsvarende som for fødte, beregnes det også sonevise korreksjonsfaktorer for døde. Dette gjøres ved å sam-

menholde informasjon om faktisk antall døde i estimeringsperioden med beregnet antall døde på grunnlag av 

dødssannsynlighetene i estimeringsperioden. Hvis det faktisk har dødd flere enn beregnet med dødssannsynlig-

hetene, vil korreksjonsfaktorene være større enn 1. Omvendt vil faktoren være mindre enn 1 hvis faktisk antall 

døde er mindre enn beregnet antall døde. Det er separate korreksjonsfaktorer for aldersgruppene 0-59 år, 60-

84 år og 85+ år. 

Antall døde beregnes i prosjektperioden ved å multiplisere dødssannsynlighetene med sonevise korreksjonsfak-

torer som igjen multipliseres med befolkningen inklusive fødte etter kjønn og alder. 

2.1.5 Ekstern utflytting 

Utflytting fra sonene blir bestemt på grunnlag av utflyttingssannsynligheter.  Disse utflyttingssannsynlighetene 

angir andeler av hver aldersgruppe og kjønn som skal flytte ut fra plansonene, og regnes ut på grunnlag av den 

faktiske utflyttingen i estimeringsperioden.  

2.1.6 Ekstern innflytting 

Statistikk over ekstern innflytting etter ettårig alder er utgangspunkt for beregning av gjennomsnittlig ekstern 

innflytting i estimeringsperioden for hver plansone. Denne statistikken brukes også for beregning av innflyt-

tingsrater.  

Innflyttingsratene angir hvor stor andel av innflytterne som skal fordeles til hver av aldersgruppene. Innflyt-

tingsratene summerer til 1 over alle aldersgrupper for hver enkelt plansone. 

2.1.7 Ekstern nettoflytting 

Nettoflyttingen beregnes for hver plansone ved å subtrahere gjennomsnittlig ekstern utflytting fra gjennom-

snittlig ekstern innflytting. Den eksterne nettoflyttingen vil kunne endres enten ved å justere estimeringsperio-

den eller ved manuelt å overstyre beregningen. 

2.1.8 Intern utflytting 

Gjennomsnittlig intern utflytting etter alder og kjønn beregnes basert på den faktiske utflyttingen i estimerings-

perioden. Det beregnes et sett med interne utflyttingssannsynligheter basert på gjennomsnittlig intern utflyt-

ting i estimeringsperioden. Sannsynlighetene beregnes på sonenivå, fordelt på 1-årige aldersgrupper.  

 

Intern utflytting etter alder og kjønn blir for hver plansone beregnet ved å multiplisere folkemengden (etter 

eksternflytting) med interne utflyttingssannsynligheter. Deretter blir intern utflytting for hver aldersgruppe og 

kjønn summert over alle plansonene. 

2.1.9 Intern innflytting 

Summen av de interne utflytterne tilbakeføres til hver plansone som interne innflyttere ved hjelp av interne 

innflyttingsandeler. Innflytingsandelene er spesifikke for hver aldersgruppe og summerer til 1 over alle sonene. 

 

Innflyttingsandelene er beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig intern innflytting etter ettårig alder basert 

på den faktiske innflyttingen i estimeringsperioden.   
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2.1.10 Folkemengde 

For det første året i framskrivningen vil inngående folkemengde være basert på statistikk fra Statistisk sentral-

byrå. For de etterfølgende framskrivnings-årene vil inngående folkemengde være bestemt av utgående bereg-

net folkemengde forrige år. Utgående folkemengde vil for hvert år i framskrivnings-perioden være et resultat av 

endringer i form av fødsler, dødsfall, netto innflytting og netto internflytting som et resultat av planforutset-

ningene som inngår i beregningene. 
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3 Vedlegg 3: Inndeling 

Grunnkretsnummer Grunnkretsnavn Plansone Fordeling(%) 

46020000 Uoppgitt grunnkrets Vågsøy 33 

46020000 Uoppgitt grunnkrets Flora 67 

46020101 Nordalsfjorden Flora 100 

46020102 Endestad - Løkkebø Flora 100 

46020103 Langedal - Ramsdal Flora 100 

46020104 Svardal - Steindalen Flora 100 

46020105 Standal Flora 100 

46020106 Stavang Flora 100 

46020107 Høydalane Flora 100 

46020108 Steinhovden Flora 100 

46020109 Nyttingnes Flora 100 

46020112 Haukå - Årebrot Flora 100 

46020114 Sandvika Flora 100 

46020115 Tonheim - Grov Flora 100 

46020116 Barlindbotn Flora 100 

46020117 Hovland Flora 100 

46020118 Eikefjord Flora 100 

46020119 Sunnarvik Flora 100 

46020201 Stavøy Flora 100 

46020202 Svanøy Flora 100 

46020203 Askrova Flora 100 

46020204 Kinn - Reksta Flora 100 

46020205 
Ånnøy - Nekkøy - 
Skorpa Flora 100 

46020207 Batalden Flora 100 

46020208 Hovden - Barekstad Flora 100 

46020209 Nærøyane Flora 100 

46020301 Sentrum Flora 100 

46020302 Hesteneset Flora 100 

46020303 Tua Vest Flora 100 

46020304 Tua Flora 100 

46020305 Stranda Flora 100 

46020306 Havreneset Nord Flora 100 

46020307 Havreneset Sør Flora 100 

46020308 Gunhildvågen Flora 100 

46020309 Vågavegen Flora 100 

46020310 Storåsen Vest Flora 100 

46020311 Storåsen Øst Flora 100 

46020312 Soldalen - Sørstrand Flora 100 

46020313 Nyland - Kleiva Flora 100 

46020314 Havikbotn Flora 100 

46020315 Nybø - Ragnarrud Flora 100 

46020316 Krokane - Solheim Flora 100 

46020317 Brandsøy Flora 100 

46020318 Grønenga - Sundet Flora 100 

46020319 Bjørnset Flora 100 

46020401 Silda Vågsøy 100 
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46020402 Vedvik Vågsøy 100 

46020403 Halsør Vågsøy 100 

46020404 Røysa Vågsøy 100 

46020405 Raudeberg Vågsøy 100 

46020406 Kapellneset Vågsøy 100 

46020407 Refvik Vågsøy 100 

46020408 Kvalheim Vågsøy 100 

46020501 Ulvesund Vågsøy 100 

46020502 Degnepoll Vågsøy 100 

46020503 Kulen Vågsøy 100 

46020504 Blålid Vågsøy 100 

46020505 Skavøypoll Vågsøy 100 

46020506 Sørpoll Vågsøy 100 

46020507 Almenning Vågsøy 100 

46020601 Våge - Oppedal Vågsøy 100 

46020602 Holvik Vågsøy 100 

46020603 Sæternes Vågsøy 100 

46020604 Ellingskaret Vågsøy 100 

46020605 Skram Øvre Vågsøy 100 

46020606 Skram Nedre Vågsøy 100 

46020607 Midtgård Søndre Vågsøy 100 

46020608 Midtgård Nordre Vågsøy 100 

46020609 Gotteberg Vågsøy 100 

46020610 Øyane i Sør Vågsøy 100 
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4 Revisjoner 

1. versjon forelå 5. august 2022. 

 


