
Vedlegg – forutsetninger 

Befolkningsutvikling  

De senere årene har befolkningsveksten blitt lavere enn tidligere prognoser har 

vist. Lavere befolkningsvekst enn tidligere forutsatt har utfordret kommunens 

økonomi, særlig med tanke på økte kostnader som følge av nye investeringer for 

å ta imot en vekst som har latt seg vente på. Kommunen har måttet 

gjennomføre store omprioriteringer og innsparinger i tjenestene. 

Noen sammenhenger mellom økonomiplanlegging og befolkningsframskrivinger: 

 Inntektsveksten til kommunen kommer året etter at nye innbyggere flytter 

til kommunen. 

 Det er stor usikkerhet knyttet til når nye boliger er innflyttingsklare. 

 Mange studenter har meldt flytting til Ås kommune. Kommunens inntekter 

per student er imidlertid lav, slik at studentprosjektet bidrar til økt 

befolkningsvekst, men ikke tilsvarende økt inntektsvekst. 

 Inntekter og utgifter har en sammenheng. En viktig forutsetning i 

økonomiplanleggingen er at økt innbyggertall gir økt behov for tjenester. 

Det er derfor viktig å ikke planlegge økte inntekter fra innbyggervekst 

uten samtidig å øke de demografiske kostnadene i tjenestene. 

SSB framskrev i 2020 en gjennomsnittlig årlig vekst på ca 300 innbyggere i perioden 2022-
2025. KOMPAS-framskrivingen for 2021 viste en gjennomsnittlig årlig vekst på 368 
innbyggere for denne perioden, og er i tråd med oppdatert boligprogram. For planperioden 
2023-2025 er det i gjeldene HP lagt til grunn en årlig vekst på hhv 250, 300 og 400 
innbyggere. 

I 2021 økte innbyggertallet med 341. Den faktiske veksten er nærmere KOMPAS-

framskrivingen i 2021 enn SSBs framskrivinger av 2020. Befolkningsutvikling 1. 

kvartal 2022 indikerer at veksten tiltar. Estimert befolkningsvekst i kommende 
planperiode vil revurderes når befolkningstall for 2. kvartal 2022 foreligger.  

 
1.Kvartal 

2021 
2.Kvartal 

2021 
3.Kvartal 

2021 
4.Kvartal 

2021 
1.Kvartal 

2022 
Folketall ved inngangen av 
kvartalet 20 439 20 461 20 356 20 620 20 780 
Fødte 57 56 43 53 37 
Døde 27 29 32 27 29 
Fødselsoverskudd 30 27 11 26 8 
Innvandring 75 66 163 117 79 
Utvandring 51 69 34 46 48 
Innflytting, innenlands 340 396 779 511 441 
Utflytting, innenlands 372 525 655 451 342 
Netto innvandring og flytting -8 -132 253 131 130 
Folkevekst 22 -105 264 160 138 
Folketallet ved utgangen av 
kvartalet 20 461 20 356 20 620 20 780 20 918 

 



I perioden 2023-2023 er det særlig aldersgruppen 1-5 år som bidrar til økte 

demografiske kostnader. Siden januar 2022 har det vært en økning på 16 små 

barn, tilsvarende 32 barnehageplasser i de private barnehagene. I tillegg 

fortsetter barnetallet å øke i de kommunale barnehagene, der det åpnes 

ytterligere avdelinger fra nytt barnehageår i august. Økning i barnetall utover i 

planperioden understøttes av SSBs framskrivinger av 2020 og KOMPAS-

framskriving av 2021.  

 

 Som konsekvens av nedgang i barnetall i aldersgruppen 1-5 år i perioden 2016 

til 2021, er det ventet at demografiske kostnader for grunnskole vil omtrent flate 

ut, og deretter vokse mot slutten av den kommende planperioden. Det gjøres 

oppmerksom på at framskrevet folkemengde i KOMPAS21 for aldersgruppen 1-5 

år og 6-15 år, forutsetter at boligprogrammet realiseres som estimert mot 2035, 

samt at befolkningssammensetning blir som anslått i modellen.  

 

  



Egne framskrivinger i KOMPAS av 2021 og SSB framskriving av 2020 viser 

samme utviklingsbilde for aldersgruppen 80+.  

 

 

 


