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Referat fra 2. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks 

Mødetidspunkt: Fredag d. 2. marts kl. 10-12 
 

Deltagere: 
 
− Christina Hoffgaard (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KFST)  

− Søren Mejlby Johansen (Økonomi- og Indenrigsministeriet)  

− Morten Hedegaard Rasmussen (Nationalbanken)  

− Mikael Trier (Finansministeriet) 

− Lars Gustafsson (Danmarks Statistik (DST) Nationalregnskabet) 

− Nina Runebo (DST Nationalregnskabet) 

− Ralf Frimand (DST Nationalregnskabet) 

− Kirsten Balling (DST) er chef for kontoret Priser og Forbrug 

− Jonas Mikkelsen (DST) er ansvarlig for SPPI (tjenesteprisindekset) 

− Jakob Holmgaard (DST) er ansvarlig for ejendomssalg  

− Zdravka Bosanac (DST) er ansvarlig for købekraftpariteter 

− Martin Birger Larsen (DST) er ansvarlig for forbruger- og 
nettoprisindekset samt HICP 

 

1. Velkomst  
 

Kirsten Balling bød velkommen til mødet, som efter beslutning på 1. 
møde sidste år afholdes en gang årligt. Formålet er, at brugerne kan 
spørge ind til detaljerede områder i prisstatistikkerne. 

 
2. Tjenesteprisindekset (SPPI) 

a. Rammerne for SPPI 
b. Kvalitetsproblematikker i produktionen af SPPI 

 
Rammerne for SPPI blev præsenteret og problematikken med, at et 
traditionelt prisindeks ikke altid er den bedste deflator blev skitseret. 
Formålet med SPPI er bl.a. at producere deflatorer til 
Nationalregnskabet.  

 
Der anvendes i høj grad timepriser i SPPI pt., hvilket ikke er optimalt, da 
produktivitetsforbedringer dermed ikke medtages. Men tjenester er i det 
hele taget et vanskeligt og ressourcekrævende område. Derfor udtages 
der hvert år udvalgte områder, som søges forbedret. 

 
Arbejde med at løfte kvaliteten af indeks for reklamebranchen samt 
søtransport blev beskrevet. 

 
Det blev nævnt, at Finansministeriet muligvis benytter SPPI i deres 
beregninger af PL-stigningerne, og der blev henvist til Johann Nielsen. 
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3. Ejendomssalgsstatistikkerne 

a. Den nye månedlige ejendomssalgsstatistik 
b. Ændringer i den kvartalsvise statistik 

 
Den nye månedlige statistik, der blev offentliggjort første gang i december 
2011, blev præsenteret. Data hertil er baseret på den elektroniske 
tinglysning. Leverancerne af data har været ustabile i løbet af 2011, 
hvorfor det endnu ikke er muligt at opregne for forsinkelsesmønsteret. 
 
Finansministeriet og Nationalbanken sæsonkorrigerer 
ejendomssalgsstatistikken til intern brug (både priser og antal handler). 
 
Den kvartalsvise statistik bliver fremover offentliggjort mindre detaljeret, 
men den sædvanlige opdeling findes fremover i en betalingsdatabank. 
 
Finansministeriet sagde, at måneds- og kvartalsstatistikken bør udvise 
samme mønster, hvilket DST vil være opmærksomme på. 
 

 
4. Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindekset (FPI) 

a. Hvad er stregkodedata 
b. Hvilke udfordringer giver de 
c. Hvordan påvirkes de beregnede prisindeks, når der anvendes 

stregkodedata 
 

DST’s arbejde frem mod at kunne benytte stregkodedata i produktionen af 
FPI og HICP blev skitseret. Alt tyder på at kvaliteten af indeks for 
fødevarer og drikkevarer vil kunne løftes med brugen af stregkodedata, 
men også at indeks vil blive mere volatile end i dag. 
 
Nationalbanken kigger mest på de overordnede indeks, men volatilitet 
bliver som udgangspunkt set som en ulempe. De kom med et ønske om at 
blive inddraget i et vist omfang i DST’s arbejde med stregkodedata, 
hvilket blev budt velkommen af DST. 
 
KFST har også arbejdet med stregkodedata. Spørgsmål til DST’s arbejde 
med stregkodedata fra deres side er meget velkomne. 
 

 
5. Meddelelser: 

a. Købekraftspariteter (PPP) og behandlingen af tilbudsvarer 
 
Arbejdet med tilbudspriser i PPP blev beskrevet. I øjeblikket kører 
Eurostat et forsøg med indsamling af både normalpriser og 
tilbudspriser for udvalgte varer. Pt. er tilbudspriser ikke medtaget 
i PPP, men undersøgelsens konklusioner kan måske lede til 
medtagelsen af tilbudspriser, hvilket DST ønsker.   

 
b. Vægtomlægningen i Forbrugerprisindekset (FPI) 
 
Vægtomlægningen i Forbrugerprisindekset og HICP blev 
beskrevet. Hidtil er vægtene opdateret hvert tredje år, men 
fremover vil det som følge af ny EU-lovgivning ske årligt. 
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På detaljeret niveau er der store vægtændringer i forhold til de 
tidligere benyttede vægte, hvilket især kan henføres til statistisk 
usikkerhed i Forbrugsundersøgelsens detaljerede poster. På 
overordnet niveau er ændringerne mere begrænsede og 
påvirkningen af det samlede forbrugerprisindeks er under 0,1 
pct.point på årsstigningen. 

 
 
6. Eventuelt  

 
Præsentationerne vil snarest blive lagt ud på følgende link: 
 
http://www.dst.dk/da/OmDS/Organisation/Brugerudvalg/OEkono
misk-Statistik/kontaktudvalg-om-prisindeks.aspx 
 
Nationalbanken spurgte til DST’s offentliggørelse af HICP, hvor DST 
fokuserer på EU fremfor eurolandene. DST henviste til, at målgruppen 
for NYT-artikler er ”almindelige” journalister og at DST vurderer, at 
EU har større almen interesse end eurolandene.  
 
Nationalbanken spurgte til offentliggørelse af HICP-CT og DST sagde, 
at vi vil overveje muligheden for temapublikationer herom. 

 
 
 
 


