11. november 2021
Forskningsservice

Prisfastsættelse på områder med konkurrence
Til brugere af Forskningsservice
I august 2020 udkom en ny vejledning om prisfastsættelse fra Økonomistyrelsen
fra august 2020. I denne fremgår det bl.a., at der ikke må ske prisdifferentiering
mellem kunder ved levering af identiske ydelser. Nærmere bestemt erhvervelsen
af data fra offentlige registre hos Danmarks Statistik. Reglerne gælder for ydelser
til samtlige private og offentlige kunder på områder, hvor der kan skabes konkurrence.
Pristilbud fra Forskningsservice til offentlige institutioner oplyser derfor om det
tilskud, som prisen bliver subsidieret med af DeiC gennem Det Koordinerende
Organ for Registerforskning (KOR), og hvordan det skal håndteres ifm. områder,
hvor der kan forekomme konkurrence. Fx i forbindelse med udbud og konsulentydelser. Der må ikke drages fordel af dette vilkår i prisfastsættelsen overfor
3. part. Derfor skal prisfastsættelsen på opgaven altid ske på baggrund af den
pris, som en privat aktør kan købe dataadgang til. Prisen efter tilskud afregnes
til Forskningsservice, men den samlede pris skal altså anvendes til evt. prisfastsættelse ved salg af ydelser på områder, hvor der kan forekomme konkurrence.
Eksempel på prisspecifikation:
Specifikation af ydelser og tidsforbrug:
Populationsdannelse (2 timer)
Registerudtræk (7 timer)
Øvrige serviceydelser, herunder rådgivning (3 timer)
Samlet pris (ekskl. moms) - 12 timer á 2168,- kr.

4.336,00 kr.
15.176,00 kr.
6.504,00 kr.
26.016,00
kr.
DeiC tilskud til udførelse af opgaven, i alt
5.196,00 kr.
20.820,00
Pris i alt inkl. tilskud (ekskl. moms)
kr.
Hvis data skal benyttes til at give tilbud på en opgave i konkurrence eller potentiel konkurrence med andre tilbudsgivere, så skal prisen uden tilskud fra
DeiC gennem det Koordinerende Organ for Registerforskning anvendes ved
prissætning af opgaven overfor opdragsgiver (jf. Økonomistyrelsens "Vejledning om Prisfastsættelse" af 2020). Din institutions afregning til Danmarks
Statistik sker fortsat baseret på prisen inkl. tilskud fra det Koordinerende Organ for Registerforskning.
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