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� D. 11. marts 2019 blev forbruger- og 
nettoprisindekset samt HICP for februar 2019 
offentliggjort kl. 8.00. 

� Februar offentliggørelsen indeholder den årlige 
opdatering af huslejeindekset, hvor de gennem-
snitlige huslejestigninger fra januar 2018 til januar 
2019 var blevet indregnet.

Hvad handler sagen om…
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� Det fulde register over alle almennyttige lejeboliger 
fra Landsbyggefonden implementeres i 
huslejeundersøgelsen for første gang.

� Ved en fejl blev huslejerne for januar 2019 for de 
almennyttige lejeboliger kopieret ind oven i 
huslejerne for januar 2018 for de pågældende 
boliger. 

� Det betød, at en alt for stor del af huslejerne i 
stikprøven i beregningen fremgik som om huslejen 
var uændret fra januar 2018 til januar 2019.

Ny datakilde implementeres…
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� D. 12. marts om formiddagen spørger en journalist 
til andelsboligerne i Huslejeundersøgelsen. 

� I den forbindelse kiggede medarbejdere fra Priser og 
Forbrug ned i registrene bag Huslejeundersøgelsen. 

� Det bliver klart, at ovenævnte fejl havde fundet sted 
for de almennyttige lejeboliger.

Fejlen opdages…
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� Kl. ca. 10 orienteres
Formidlingscenter om 
fejlen. 

� De relevante 
statistikbanktabeller 
lukkes + Nyt lukkes

� Orientering via Twitter 
om, at fejlen nok vil 
påvirke det samlede 
forbrugerprisindeks 

� De registrerede brugere 
af statistikbanktabellerne 
orienteres 

� Nyt-abonnenterne 
orienteres, da Nyt er 
rettet

Fejlprocedure igangsættes…
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� I samarbejde med IT-medarbejdere rettes fejlen i 
produktionssystemet bag Huslejeundersøgelsen.

� Korrekte huslejeudviklinger beregnes. 

� Forbruger- og nettoprisindeks samt HICP bliver  
genberegnet med korrekte huslejeindeks.

� Kl. ca. 15 var de nye korrekte prisindeks beregnet 
og lagt i sumdatabasen

� Kl. 15.30 blev statistikbank-tabellerne med de 
korrekte genberegnede indeks offentliggjort. 
Samtidigt blev en tilrettet NYT-artikel offentliggjort.

Fejlen udbedres…
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IndeksIndeksIndeksIndeks ---- fejlfejlfejlfejl IndeksIndeksIndeksIndeks ----
korrektkorrektkorrektkorrekt

ÅrsstigningÅrsstigningÅrsstigningÅrsstigning iiii
pctpctpctpct.... ---- fejlfejlfejlfejl

ÅrsstigningÅrsstigningÅrsstigningÅrsstigning iiii
pctpctpctpct.... ---- korrektkorrektkorrektkorrekt

FPIFPIFPIFPI samletsamletsamletsamlet 102,7 102,8 1,0 1,1

FPIFPIFPIFPI huslejehuslejehuslejehusleje 105,1 105,6 0,4 0,9

NPINPINPINPI samletsamletsamletsamlet 103,2 103,3 1,1 1,2

NPINPINPINPI huslejehuslejehuslejehusleje 105,9 106,4 0,8 1,2

HICPHICPHICPHICP samletsamletsamletsamlet 102,3 102,3 1,1 1,1

HICPHICPHICPHICP huslejehuslejehuslejehusleje 105,1 105,6 0,4 0,9

Fakta om fejlens størrelse
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Brugernes kritik…
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Hvad har vi gjort:

� Opstramning af interne procedurer for vurdering af 
og orientering om fejl

� Hurtigere udmelding om fejl til registrerede brugere i 
Statistikbanken

� Opstramning ift. brug af medier/nyhedstjenester til at 
orientere om fejl i særlige følsomme statistikker

� Liste med særligt følsomme statistikker

Ændringer i vores procedurer
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� Nationalregnskabet (Kvartalstal og revideret kvartalstal)

� Forbruger- og nettoprisindeks

� Lønindeks

� Beskæftigelse for lønmodtagere

� Offentlige finanser (årlig) (Udgifter, indtægter og saldo)

� Kriterier: statistikker, hvor en fejl i særlig grad kan have 
økonomiske konsekvenser for brugerne, og hvor vi derfor 
skal have særlig opmærksomhed på hurtigt at informere 
eksternt om fejlen.

Særligt følsomme statistikker
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Hvad overvejer vi at gøre yderligere:

� At udvikle mulighed for at tilføje produktspecifikke 
fejlbeskeder på alle vores produkter

� At udvikle mulighed for at orientere API-brugere om 
fejl (via API’et)

Ændringer i vores procedurer/2
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