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Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks 

Mødetidspunkt: Tirsdag d. 29. marts kl. 13-15 

 
1. Velkomst  

 
Mødet startede med en kort præsentation af Kontaktudvalgtes deltagere: 
 
− Christina Hoffgaard (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) arbejder i 

center for markedsanalyser og økonomi 

− Søren Mejlby Johansen (Finansministeriet) har ansvaret for løn og priser 

− Peter Ejler Storgaard (Nationalbanken) arbejder med prognoser for 
Danmarks økonomi 

− Mickey Jan Petersen (Økonomi- og Erhvervsministeriet) måtte melde 
afbud 

− Lars Gustafsson (Danmarks Statistik, DST) arbejder med 
Nationalregnskabets fastprisberegninger 

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

− Joen Joensen (DST) er ansvarlig for producentprisindekset 

− Jakob Holmgaard (DST) er ansvarlig for ejendomssalg og 
tjenesteprisindekset 

− Zdravka Bosanac (DST) er ansvarlig for købekraftpariteter 

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

 
2. Meddelelser: 

a. Status for: Månedlige indikatorer for ejendomssalg og indeks 
for ejerboliger i  HICP-regi 

 
Status for månedlige prisindeks for ejerboliger blev skitseret med baggrund i 
det inden mødet omdelte notat. 
 
Peter spurgte til sæsonkorrektion af ejendomssalgsstatistikken. 
Nationalbanken sæsonkorrigerer selv ejendomssalg (og alle andre prisindeks) 
til brug i deres prognose-model.  

 
3. Købekraftspariteter (PPP) 

a. Hvad er PPP’er mere præcist? 
b. Hvordan tilvejebringes de og af hvem? 
c. Hvad anvendes de til? 
 

Opgørelsen af købekraftpariteter blev præsenteret. I den forbindelse blev 
Eurostats Consumer Market Scoreboard og indholdet af detaljerede 
gennemsnitspriser diskuteret. Danmarks Statistik leverer pt. ikke priser hertil, 
da priserne ikke er tilstrækkeligt sammenlignelige mellem EU-landene. 

 
4. Producentprisindeks for varer (PPI) 

a. Rammerne for PPI 
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b. Kvalitetsproblematikker i produktionen af PPI 
c. Anvendelser af PPI 
 

Rammerne for producentprisindekset blev præsenteret. Christina spurgte til 
muligheden for kobling mellem DB07 og COICOP. I PPI klares overgang fra 
vareindeks til brancheindeks ved hjælp af vægtning med vægte fra 
Nationalregnskabet. 

 
5. Forbrugerprisindekset (FPI) / HICP  

a. Rammerne for FPI, HICP og Nettoprisindekset (NPI) 
b. Igangværende arbejder i relation til de tre indeks 

 
Rammerne for forbrugerprisindeksene blev gennemgået. På mødet kom det 
frem, at både Nationalbanken og Finansministeriet anvender HICP-CT 
indekset.  
 

6. Hvad vil udvalgsdeltagerne gerne bruge udvalgsmøderne til?  
 
Christina mente, at mødet var brugbart, da man får mulighed for at fortælle 
om ønsker, og at 2 møder årligt sikkert godt kunne være relevant. 
 
Peter mente ligeledes, at mødet havde været godt og at 2 møder årligt kunne 
være fint i det omfang, at der er noget at fortælle. 
 
Søren mener også, at mødet er en god mulighed for at komme med 
brugerkommentarer og vurderer, at et møde om året er tilstrækkeligt. 

 
7. Eventuelt  

 
Præsentationer, kommissorium og andre relevante papirer vil blive lagt ud på 
Danmarks Statistiks hjemmeside. Link hertil vil blive rundsendt senere.   


