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Danmarks Statistik, Priser og Forbrug 17. april 2013 
  
   
 

Referat fra 3. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks 

Mødetidspunkt: Torsdag d. 11. april kl. 10-12 
 

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

− Mickey Jan Petersen (Økonomi- og Indenrigsministeriet)  

− Peter Ejler Storgaard(Nationalbanken)  

− Mikael Trier (Finansministeriet) 

− Lars Gustafsson (Danmarks Statistik (DST) Nationalregnskabet) 

− Jonas Mikkelsen (DST Nationalregnskabet) 

− Henrik Sejerbo Sørensen (DST), mødeleder 

− Rasmus Anker Kristiansen (DST) er ansvarlig for SPPI 
(tjenesteprisindekset) 

− Zdravka Bosanac (DST) er ansvarlig for købekraftpariteter 

− Janni Stavad (DST) er ansvarlig for PPI (producentprisindekset) 

− Martin Birger Larsen og Nina Gustafsson (DST) er ansvarlige for 
forbruger- og nettoprisindekset samt HICP 

 

1. Velkomst  
 

Henrik Sejerbo bød velkommen til mødet. Han fungerede som mødeleder i 

Kirsten Ballings fravær. Mødet startede med en kort præsentationsrunde af 
mødedeltagerne. 

 
2. Købekraftspariteter (PPP) 

a. Sundhedstjenester og overgang til metoden ”output approach” 
 
Zdravka Bosanac præsenterede arbejde med en ny metode for 
hospitalsydelser i PPP. Fra 2013 bliver outputpris-metoden anvendt for 
hospitalsydelser. Tidligere har inputpris-metoden været anvendt.  
 
En repræsentativ stikprøve af ydelser er blevet defineret efter ICD-10 og ICD-
9-CM klassifikationerne og priserne på ydelserne er administrative eller 
forhandlede.  
 
Overgangen til outputpriser viser en lille effekt på BNP pr. indbygger og 
faktisk individuelt forbrug omregnet med PPP, mens effekten er lidt større for 
underkomponenten ”sundhedsvæsen”. 
 

3. Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindekset (FPI) 
a. Status på det nuværende arbejde 

 
Nina Gustafsson præsenterede status for arbejdet med stregkodedata i FPI 
(samt HICP og nettoprisindekset). Stregkodedata modtages pt. ugentligt fra 



 2 

Dansk Supermarked, COOP og Rema1000, mens Supergros (Superbest mv.) 
er tæt på løbende levering. 
 
Danmarks Statistik planlægger at arbejde med stregkodedata, hvor en 
stikprøve trækkes i stregkodedata for fødevarer og drikkevarer for herefter at 
blive anvendt i produktionen af FPI og de andre forbrugerprisindeks. Til dette 
formål er en række it-systemer blevet udviklet: 
 

- Et system til modtagelse af stregkodedata 
- Et system til validering og behandling af stregkodedata  
- Et system til kobling af stregkodedata til COICOP-klassificeringen 

 
Danmarks Statistik mangler fortsat at færdiggøre nogle andre it-systemer: 
 

- Et system til trækning af stikprøven samt løbende opdatering af denne  
- Et system der kan beregne FPI med anvendelse af stregkodedata  

 
Samtidigt skal metoden til behandling af sæsonvarer fastlægges endeligt. 
 
Det er planen at stregkodedata implementeres i forbrugerprisindeksene i 
januar 2014 eller januar 2015 afhængigt af arbejdet med de manglende it-
systemer. Inden implementering vil resultater og ændringer mv. ved 
overgangen blive kommunikeret til brugerne. 
 

4. Tjenesteprisindekset (SPPI) 
a. Status på arbejdet med reklamebranchen 

 
Rasmus Kristiansen præsenterede arbejdet med at medtage reklamebranchen 
i SPPI. Tal herfor vil blive medtaget ved næste offentliggørelse af SPPI d. 
17/6.  
 
Indekset for reklame består af fire basisindeks for reklamebureauer (kreativt 
arbejde), anden reklamevirksomhed (praktisk arbejde), reklameplads i 
medier samt markedsanalyse og meningsmålinger. 
 
Indekset er baseret på 186 priser fra 47 virksomheder. De fleste priser er liste 
timepriser, men også modelpriser, enhedspriser og realiserede timepriser 
anvendes. Præsentationen kom ind på vanskelighederne ved at fastlægge en 
pris på unikke tjenesteydelser samt fordele og ulemper ved de forskellige 
prisbegreber i SPPI.  

 
5. Meddelelser: 

 
a. Købekraftspariteter (PPP) og behandlingen af tilbudsvarer 

Christina Hoffgaard fortalte, at KFST har lavet en analyse om betydningen af 
tilbudspriser i daglighandlen.  
 
10 EU-lande har på forsøgsbasis arbejdet med stregkodedata i PPP (herunder 
Danmark). En gang i fremtiden vil tilbud muligvis blive medtaget i PPP, fx via 
anvendelsen af stregkodedata i PPP. 
 

b. Arbejdet med såkaldte Inventories (metadata) i EU-
harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP). 
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I løbet af 2013 udarbejder Danmarks Statistik en detaljeret beskrivelse af 
kilder og metoder i HICP til Eurostat. Denne offentliggøres i 2014. 
 

c. Vægtomlægning i Producentprisindekset (PPI) og 
Tjenesteprisindekset (SPPI). 
 

Pr. januar 2014 bliver nye vægte implementeret i SPPI og PPI. 
 

d. Eksportprisindekset i Statistikbanken. 
 

Eksportprisindeks (der allerede offentliggøres af Eurostat) bliver lagt i 
Statistikbanken i løbet af 2013. 
 

6. Eventuelt  
 
Henrik Sejerbo oplyste at ejendomssalgsstatistikken får sit eget 
kontaktudvalg. Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 
Nationalbanken vil gerne deltage heri. 
 
Henrik spurgte også til behovet for møder i Kontaktudvalg om Prisindeks. Der 
var enighed om fin nytte af et årligt møde.    
 
Mikael Trier spurgte til det store fald i årsstigningen i forbrugerprisindekset 
fra december 2012 til januar 2013. De to væsentligste årsager er et stort fald i 
priserne på bilforsikringer i januar 2013 samt at en stor stigning på finansielle 
tjenester i januar 2012 ikke længere figurerer i årsstigningen i januar 2013. 
 
Til slut blev det diskuteret hvor vidt forbrugerprisindekset vil blive anvendt til 
regulering af en række overførselsindkomster fra 2016. Dette er ikke tilfældet. 
Derimod vil satsreguleringsprocenten fortsat blive anvendt men med et 
fradrag på nogle allerede fastlagte procentpoint i perioden 2016-2023.   
 

 


