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Danmarks Statistik, Priser og Forbrug 8. april 2016 
  
   
 

Referat fra 5. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks 

Mødetidspunkt: Tirsdag d. 23. juni kl. 10-12. 
 

Deltagere: 
 
− Dennis Kildetoft (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KFST)  

− Lene Amstrup-Jensen (Økonomi- og Indenrigsministeriet)  

− Jonas Staghøj (Nationalbanken)  

− Michael Lund Nielsen (Finansministeriet) 

− Lars Gustafsson (Danmarks Statistik (DST) Nationalregnskabet) 

− Jonas Mikkelsen (DST Nationalregnskabet) 

− Henrik Sejerbo Sørensen (DST), kontorchef for Priser og Forbrug 

− 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 Thomas Jacobsen (DST) er ansvarlige for 
forbruger- og nettoprisindekset samt HICP 

 

 

1) Velkomst  
 
Henrik Sejerbo bød velkommen til mødet. 
 
 
2) Nationalbankens beregning af den indenlandsk 

markedsbestemte inflation (IMI) samt brugerønsker ved 
ændringer i Danmarks Statistiks prisindeks (v/ 
Nationalbanken) 

 
Jonas Staghøj præsenterede, hvordan Nationalbanken beregner deres indeks 
for den indenlandske markedsbestemte inflation (IMI) samt lidt om 
betydningen for IMI af ændringerne i PPI i januar 2014. 
 
3) Stregkodedata i forbrugerprisindeksene 
 
Thomas Jacobsen præsenterede status på DST’s arbejde med at implementere 
stregkodedata i forbrugerprisindeksene. Implementeringen vil ske pr. januar 
2016. 
 
4) Ny og mere detaljeret klassifikation (ECOICOP) i 

forbrugerprisindeksene 
 
Martin Larsen præsenterede arbejdet med at implementere den nye 
gruppering af varer og tjenester (ECOICOP) i forbrugerprisindeksene pr. 
januar 2016. 
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5) Undersøgelsen i 2014 af forbrugerprisniveauet i Grønland 
 
Zdravka Bosanac fortalte om sammenligningen af prisniveauerne mellem 
Danmark og Grønland, som DST udførte i 2014. Resultaterne viser, at på 
overordnet niveau er det gennemsnitlige prisniveau omtrent det samme i 
Danmark og Grønland. 
 
6) Producentprisindekset for tjenester – nye deflatorer 
 
Rasmus Kristiansen præsenterede arbejdet med at udvikle nye deflatorer for 
telekommunikation, fast ejendom og transport i SPPI. 
 
7) Meddelelser: 
 

a. HICP flash og HICP AP (administered prices) 
 
Martin Larsen fortalte kort om mulige nye indeks som følge af EU-krav.  

 
b. Arbejdet med fødevareindeks i 

producentprisindekset 
 
Janni Stavad fortalte kort om udvidelsen af fødevareindeksene i PPI. 

 
c. Nye branchetabeller i producentprisindekset og 

antal brugere 
 

Janni Stavad fortalte kort om ændringen i PPI i 2014 til nye branchefordeling. 
 
8) Eventuelt 
 
Intet. 


