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Notendahópur um verðvísitölur
9. fundur, haldinn 6. nóvember 2009 á Hagstofu
Íslands
Ólafur Hjálmarsson, Rósmundur Guðnason, Guðrún R.
Jónsdóttir, Finnbogi Gunnarsson, Heiðrún
Guðmundsdóttir, Stefán Logi Sigurþórsson.
Notendahópur um vísitölu neysluverðs:
Henný Hinz ASÍ, Margrét Sæmundsdóttir Efnahags og
viðskiptaráðuneyti, Jökull M. Pétursson Byr, Ólafur
Ísleifsson Háskólanum í Reykjavík, Kári Joensen
Háskólanum á Bifröst.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi dagskrá:
1. Ný byggingarvísitala: Unnið er að grunnskiptum vísitölunnar og eru ýmsar
breytingar fyrirhugaðar á henni. Áformað er að birta vísitölu á nýjum grunni í
janúar 2010.
2. Önnur mál
Hagstofa Íslands og ESB aðildarumsókn.
Eigið húsnæði í samræmdri vísitölu neysluverðs: Staða mála.
Ráðstefna um verðmælingar á neysluvörum, Lúxemborg 15. -16.
október.
Dagskrá næsta fundar.
Annað
Ólafur Hjálmarsson bauð fundarmenn velkomna. Ekki voru gerðar athugasemdir við
boðaða dagskrá fundarins.
1. Ný byggingarvísitala. Heiðrún og Stefán Logi kynntu og fóru yfir helstu
nýjungar í grunninum, bæði varðandi aðferðir, þekju og við framleiðslu
vísitölunnar.
2. Önnur mál:
• Hagstofa Íslands og ESB aðildarumsókn. Vegna umsóknar Íslands þarf að svara
umfangsmiklum spurningalistum frá framkvæmdastjórninni, m.a. um
hagskýrslugerð og framkvæma allar lagfæringa og viðbætur sem krafist er áður
en gengið verður frá samningi við ESB. Rósmundur kynnti hvaða áhrif á
aðiladarferlið hefur á starfsemi Hagstofunnar.
• Eigið húsnæði í samræmdri vísitölu neysluverðs: Staða mála. Guðrún sagði frá
því að enn yrði töf á því að eigið húsnæði yrði tekið inn í samræmdu vísitöluna.
Nú er áformað að það verði árið 2012. Tilraunaverkefni um húsnæðisliðinn hafa
verið í gangi um nokkurra ára skeið en Ísland hefur ekki tekið þátt í þeim.
Hagstofan hefur sótt um styrk til að taka þátt í verkefninu næstu tvö árin, þar
sem verður unnið að endurskoðun og umbótum á fasteignaverðsvísitölunni.
• Ráðstefna um verðmælingar á neysluvörum, Lúxemborg 15.-16. október.
Guðrún sagði frá ráðstefnu um verðlagsmælingar á neysluvörum þar sem
sérfræðingar í verð-/verðlagsmælingum á Hagstofum og fulltrúar neytendamála
mættust. Ráðuneyti heilsu- og neytendamála hjá Evrópusambandinu, DG-Sanco,
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•

hefur sett svokallað skorarkort neytenda á laggirnar en það er könnun á
markaðsaðstæðum neytenda í öllum ríkjum EES og hvernig staðið er að
neytendavernd. Eitt markmið fyrir kortið er að birta meðalverð á neysluvörum
þar sem þau eru talin gefa vísbendingar um virkni markaða, samkeppni og
verðsamruna. Haft var samband við vísitöludeild Eurostat til að sinna þeim þætti
og eru tilraunaverkefni í gangi, bæði innan ramma samræmdu vísitölunnar og
alþjóða verðsamanburðarverkefnisins.
Dagskrá næsta fundar. Ekki var ákveðið efni næsta fundar en fram kom ósk um
að fundirnir yrðu haldnir kl. 9 að morgni í stað kl. 10.

Fylgiskjöl, glærukynningar frá fundinum:
1. Grunnskipti byggingarvísitölu
2. Hagstofan og umsókn um ESB aðild
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