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2009 gjørdist árið, har eitt føroyskt 
Brúkaraumboð fór at virka. Av hesi 
orsøk gjørdist árið sera hendinga
ríkt. Løgtingið ásetti karmar við 
lóg um marknaðarføring, og hesir 
vórðu á fyrsta sinni fylgdir upp við 
ítøkiligum virksemi. Sigast má, at 

tað hevur hepnast at varpa ljós á føroyska brúkaravernd 
ígjøg  num eina røð av átøkum og avgerðum til frama fyri før
oyska brúkaran.

Formligu karmarnir um virksemið hjá Brúkaraumboðnum 
eru skaptir úr einum vaksandi altjóða ráki um brúkaravernd. 
Rákið stavar í høvuðsheitum frá eini øktari liberalisering av 
marknaðum, sum áður vórðu reguleraðir við almennum regl
um um áseting av veitarum og veitingum. Við færri reglum,  
altjóðagerð av vørum og tænastum og harvið øktari kapping 
í flestøllum vinnum, gjørdust viðurskiftini alt meira ógreið 
fyri einstaka brúkaran.

Tí gjørdist neyðugt at verja brúkaran á annan hátt. Til tess 
at greiða hesi viðurskifti, hava flestu grannalond okkara gjørt 
skipanir við almennum lógum um brúkaravernd á ymiskum 
økjum og sett á stovn brúkaraumboð, sum skulu tryggja, at 
hesar reglur verða hildnar. Harafturat skal stovnurin virka 
fyri rætta hugburðinum um góðan marknaðarføringarsið.

Eitt greitt politiskt ynski er um, at Brúkaraumboðið skal 
røkka sama endamáli sum tilsvarandi umboð í okkara 
granna   londum. 

Greið visjón 
Visjónin hjá Brúkaraumboðnum er at skapa eina trygga til
veru hjá føroyskum brúkarum uttan villeiðandi markaðar

føring, óverulig tilboð og órímiligar avtalur. Hetta við upp
lýsing, samráðing um leiðreglur, kæruviðgerð og sektar
møgu leikum.

Við støði í víðsjónini hjá Brúkaraumboðnum varð hesin 
arbeiðs setningur orðaður fyri árið 2009:
•	 At	leggja	eina	skjóta,	greiða	og		virkisføra	kæruviðgerð	til	

rættis, til tess at tryggja álit á, at virksemið hjá Brúkara
umboðnum fer fram á rættan hátt

•	 At	 bjóða	 fram	 forhandarmeting	 av	 marknaðarføringar
átøkum til veitarar

•	 At	 leggja	 til	 rættis	 skeið	 og	 kunningartiltøk	 um	 markn
aðar føring til viðkomandi veitarar og partar í føroyska 
samfelagnum

•	 At	almannakunngera	 týðandi	avgerðir	 til	 tess	at	upplýsa	
um prinsipiellar avgerðir

•	 At	 samstarva	 við	 onnur	 brúkaraumboð	 í	 grannalondum	
okkara fyri skjótari at kunna menna vitanina um góðan 
marknaðarføringarsið og brúkaravernd

Kærur
Longu frá fyrsta degi fekk Brúkaraumboðið kærur til 
viðgerðar. Í 2009 vóru 110 mál tikin upp, og umleið sama tal 
av málum vórðu avvíst. 

Upptiknu málini hava einamest verið greið brot á lógar
ásetingar um góðan marknaðarføringssið, og at tað tí hevur 
verið neyðugt hjá Brúkaraumboðnum at tikið mál upp og 
átalað hesi viðurskifti. Avvístu málini hava einamest verið 
mál av keypirættarligum slag, har brúkarin er vístur til at 
nýta galdandi reglur í keypilógini.

Í flestu málum hevur kæruviðgerðartíðin verið stutt –  
minni enn 20 yrkadagar –  men í størri málum hevur við
gerðar tíðin verið longri. Miðal viðgerð av kærum hevur tó 
verið undir 20 yrkadagar.

Týdningarmestu avgerðirnar eru almannakunngjørdar, so 
hvørt sum tær eru tiknar. Tað hevur hepnast væl at fáa hetta 
út millum manna, tí fjølmiðlarnir hava sýnt stóran áhuga fyri 
virksemi og avgerðum umboðsins.

Fyrsta árið hevur verið merkt av, at innihald og týdningur 
av Lóg um marknaðarføring ikki er fullvæl kend millum 
manna og hjá veitarum. Mong mál hava tí snúð seg um bein
leiðis brot á lógina, har nærum allir kærdir veitarar hava 
rættað síni misbrot, so skjótt sum teir eru vorðnir varugir við 
tað.

Aðrastaðni í hesi frágreiðing er eitt yvirlit yvir týdningar
mestu avgerðirnar í árinum.

Viðgerð
Tað hevur týdning at fara skjótt og greitt fram í kærumálum 
fyri at verja báðar partar. Brúkarin er vanliga veiki parturin í 
mun til veitaran, men eisini kann tað hava óhepna ávirkan á 
virksemið hjá veitara, um grundleysar kærur ikki verða av 
greiddar nóg skjótt.

Á sama hátt má Brúkaraumboðið sýna opinleika, so veit
arar av vørum og tænastum kenna galdandi reglur og avgerðir. 
Í ávísum førum kann verða neyðugt at orða felags leiðreglur 
fyri einstøku vinnugreinarnar til tess at tryggja minstukrøvini 

Fororð

Brúkaraumboðið vil regluliga skipa fyri skeiðum fyri veitarum 
í ymsum vinnugreinum, har kunnað verður um galdandi reglur. 
Og at vísa á týdningin av at halda góðan maknaðarføringssið.

Skeiðini eru fyrst og fremst ætlaði týðandi pørtum á vinnu
liga økinum; tað veri seg veitarar, lýsingaráðgevarar og løg
frøð ingar. Í øðrum lagi eru skeiðini til myndugleikar, sum 
varða av lógarøkjum av vinnuligum slagi, har marknaðarføring 
hevur týdning fyri fyrisitingarlig viðurskifti. Dentur verður 
lagdur á høgt fakligt støði, samstundis sum skeiðini eru kostn
aðarneutral fyri stovnin.

Fyrsta tiltakið var eitt skeið í marknaðarføringarrætti, ið 
varð hildið 7.8. oktober 2009 á Hotel Føroyum. Á skeiðnum 
fingu 45 luttakarar eina djúptøkna gjøgnumgongd av løg
frøðis ligum viðurskiftum í samband við marknaðarføring. Tað 
var brúkaraumboðið, Henrik Øe, ið helt skeiðið.

Ummælið av skeiðnum var sera gott, og væleydnaða tiltakið 
legði lunnar undir tørvin á fleiri slíkum skeiðum. Eftir áheitan 
frá fleiri pørtum í vinnuni eru fleiri skeið í umbúna.

Skeiðvirksemi og kunningartiltøk
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á slíkan hátt, at tað er greitt og skilligt fyri allar veitarar og 
brúkarar. Eisini mugu virkir og stovnar hava møguleika fyri 
at fáa forhandarmeting av ætlaðari marknaðarføring. 

Samráðingar og samrøður eru fyrstu stigini, sum verða 
tikin mótvegis virkjum og stovnum, tá víst verður á brot á 
marknaðarføringslógina og mint verður á at halda góðan 
marknaðarføringssið. Meginreglan er, at Brúkaraumboðið 
fyrst fer samráðingarvegin fyri at ávirka tann vinnurekandi 
at halda meginregluna um góðan marknaðarføringssið.

Fyri at røkka hesum máli, hevur Brúkaraumboðið lagt til 
rættis hóskandi innanhýsis mannagongdir í eitt samanhang
andi KTkervi, so kærur kunnu sendast beinleiðis til Brúkara
um boðið umvegis heimasíðuna. 

Kunning um avgerðir
Millum manna hevur stórur áhugi verið fyri virkseminum 
hjá Brúkaraumboðnum. Eisini fjølmiðlarnir hava víst stóran 
ans fyri avgerðunum hjá stovninum. Serliga skrivandi miðl
arnir hava tikið tíðindaskriv frá Brúkaraumboðnum upp. 
Somu  leiðis hava loftbornu fjølmiðlarnir víst avgerðum 
stovn sins ans og veitt rúm fyri teimum í tíðindasendingum.

Brúkaraumboðið kunngjørdi sína fyrstu niðurstøðu 11. 
juni 2009. Hetta snúði seg um, at Skemman sendi lýsingarblað 
út á donskum, hóast lógin greitt segði, at tað skuldi vera á 
føroyskum.

Metast má, at almannakunngerð av málum og avgerðum 
hevur havt fyribyrgjandi ávirkan, og hetta hevur betrað um 
brúkaraverndina.

Stovnurin fer tí eisini í framtíðini at leggja stóran dent á at 
almannakunngera avgerðir av prinsippiellum týdningi.

Forhandarmeting
Forhandarmeting er eitt tilboð til veitarar, har Brúkaraumboðið 
hevur fingið møguleika at síggja ætlanir um markaðarátøk, 
áðrenn tey eru almannakunngjørd. Sostatt hevur borið til 
meta um, hvørt hesi lúka treytirnar fyri góðum marknaðar
føringsiði.

Brúkaraumboðið hevði fimm skrivligar fyrispurningar í 
2009 og somuleiðis viðgjørt fleiri munnligar fyrispurningar. 
Í flestu førum hava ætlaðu átøkini verið í lagi. Í teimum 
førum, har okkurt hevur verið at finnist at, eru øll tilmæli frá 
Brúkara umboðnum fylgd til fulnar. 

Hóast forhandarmeting er eitt lutfalsliga nýtt fyribrigdi 
millum veitarar, er áhugin vaksandi fyri at fáa framt slíka 
met ing. Stovnurin metir tí, at forhandarmeting framyvir 
verð ur ein vaksandi partur av virkseminum.

Altjóða samstarv
Fyri at tryggja verju av føroyskum brúkarum á sama støði og 
við somu kærumøguleikum, sum okkara grannalond bjóða 
sínum brúkarum, hevur Brúkaraumboðið valt at leggja dent 
á at luttaka í sínámillum samstarvi millum norðurlendsku, 
evropeisku og altjóða brúkaraumboðini.

Brúkaraumboðið tekur lut í norðurlendska samstarvinum á 
jøvnum føri við brúkaraumboðini í hinum grannalondunum, 
og hetta hevur eyðsýndar fyrimunir.

Danska brúkaraumboðið, Henrik Øe, hevur havt skeið í 
marknaðarføringarlóg, og Brúkaraumboðið fyrireikar fleiri 
skeið fyri føroyskum veitarum. 

Avbjóðingar fyri framman
Brúkaraumboðið heftir seg við, at økt liberalisering á flest 
øllum økjum ber í sær, at Lóg um marknaðarfør ing fær týdn

ing fyri enn fleiri vinnuøkir, har tørvur er á betri brúkara
vernd.

Fleiri dømir um slík økir kunnu nevnast:
At prísir og treytir í lýsingaátøkum í Føroyum eiga at vera 

líka bindandi sum prísir og treytir í vanligum tilboðum frá 
seljara til keypara. Hetta so, at brúkarin kann hava álit á, at 
lýst verður við veruligum prísum og veruligum treytum, sum 
flest allir brúkarir kunnu fáa gagn av. 

Altjóðagerð av fíggjar og tryggingarvinnu vil í størri mun 
enn áður hava týdning fyri føroyska brúkaran, og neyð ugt er 
at fáa skipaði viðurskifti í Føroyum innan hesi øki, áðrenn ov 
long tíð er fráliðin. Dagføring av lógarheimildum hjá Brúk
ara umboðnum og orðing av felags leiðreglum fyri fíggjarøkið, 
er av alstórum týdningi fyri føroyska brúkaran.

Flutningsvinnan, serliga loftvegis flutningur av fólki, er í 
stóran mun eitt øki, har mong viðurskifti verða kærd. Vegna 
avmarkaðu kappingarstøðuna á marknaðinum, er neyðugt at 
tryggja ávís minsturættindi til brúkaran, og eiga leiðreglur at 
koma í gildi á hesum økjum.

Fleirtjóða reglur fyri marknaðarføring og handil umvegis 
internetið eru í dag nógv umrødd evni í altjóða miðlum, og 
vit hava fleiri dømi, har føroyskir brúkarar hava trupult við at 
kenna síni rættindi. 

Marknaðarføring yvir fyri børnum og ungum hevur al  stóran 
týdning, og fleiri øki eru, har greiðari leiðreglur mugu gerast. 
Eisini er tørvur á leiðreglum fyri almennar stovnar á hesum 
øki, sum vit til dømis síggja í kæruni um Menta mála ráðið 
viðvíkjandi marknaðarátaki hjá Eik mót vegis 8. flokk um.

Goymd marknaðarføring, eitt nú redaktiónelt tilfar í fjøl
miðlum, hvørs uppruni er handilsligur, eigur at koma fram í 
ljósið, so brúkarin hevur møguleika fyri at vita, um talan er 
um lýsing ella ikki. 

Tørvurin á brúkaraverndarstovu er eyðsýndur. Fleiri enn 
100 kærur, sum Brúkaraumboðið fekk og vísti frá sær, vísa 
greitt tørvin á brúkaraverndarstovu, sum kann viðgera ein
støk kærumál hjá brúkarum mótvegis veitarum um aftur
vendandi órímilig viðurskifti.

Tað er mín vón, at føroyski brúkarin hevur merkt tað jaliga 
í at hava fingið eitt Brúkaraumboð. Í einumhvørjum skip
aðum samfelag hevur tað týdning at tryggja rættindi hjá tí 
einstaka brúkaranum móti órímiligum viðurskiftum. 

Brúkaraumboðið ynskir framyvir at virka til frama fyri 
føroyska brúkaran og sostatt gera víðsjón stovnsins til veru
leika: 

»at skapa eina trygga tilveru hjá føroyskum brúkarum 
uttan villeiðandi markaðarføring, óverulig tilboð og órími
ligar avtalur.«

Sum myndugleiki skal Brúkaraumboðið vera sakligt, fakligt 
og óheft, so at áhugamál brúkarans verða røkt á best møguligan 
hátt. Somuleiðis skal viðgerðin vera skjót og røtt. 

Sum myndugleiki hevur Brúkaraumboðið rætt til sjálvboðið 
at taka mál upp til viðgerðar. Stovnurin hevur heimild til at 
áleggja forboð og útskriva bøtur, um niðurstøðan er, at brot er 
framt á marknaðarføringslógina. Avgerðir hjá Brúkaraum boð
num eru endaligar og kunnu ikki kærast.

Brúkaraumboðið kan leggja sak við Føroya Rætt um forboð 
fyri ávísum handlingum, sum eru í stríð við marknaðarførings
lógina. Um so er, at endamálið við einum forboð er í vanda fyri 
at fara fyri skeyti, kann Brúkaraumboðið áleggja eitt fyribils 
for boð, men rættslig staðfesting av forboðnum skal leggjast 
fyri Føroya Rætt í seinasta lagi næsta yrkadag.

Fyri ávís brot í marknaðarføringslógini kann vera talan um 
brot, har revsingin er bót, uttan so at hægri revsing er galdandi 
í aðrari lóggávu. Hetta er til dømis galdandi í grein 3 um vill
leiðing og í teimum serligu forboðunum. Brúkaraumboðið 
kann fráboða løgregluna um at seta í verk løgreglukanning og 
heita á ákæruvaldið um at reisa ákæru.

Heimildir

Heimasíðan hjá Brúkaraumboðnum, www.bruk.fo, 
verður javnan dagførd við tíðindum og í samband við 

avgerðir og niðurstøður í kærumálum
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Reglur um brúkaravernd er 
til fyrimuns fyri allar partar, 
eisini tey vinnurekandi, 
vísir Andrass Holm Arge, 
Brúkaraumboð, á
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Sum heild hevur vinnan tikið væl 
ímóti fyrsta føroyska brúkara um
boðnum, ið er settur at umsita Lóg 
um marknaðarføring. Eisini vinnu
rekandi eru fegin um hetta og siga 
beint fram, at tað er uppá tíðina, at 
villeiðing av viðskiftafólki verður 
steðgað.

 – Eitt mál byrjar vanliga við, at 
Brúkaraumboðið gerst varugt við 
tað, ella at viðskiftafólk ella vinnu
rekandi kæra til Brúkara umboðið. 
Dømi um mál viðvíkja villeið andi 
markn aðarføring, óveru lig tilboð ella 
órími ligar avtalur.

– Tá eg seti meg í samband við 
eina fyritøku um eitt mál og kanska 
biði um fund, verði eg vanliga væl 
móttikin. Leiðslan fyriheldur seg til, 
hvat málið snýr seg um og vísir góð
an vilja at rætta skeiv viðurskifti, 
sigur Andrass Holm Arge. 

Í grein 22 í Marknaðarføringslógini 
er ásett, at »Brúkaraumboðið skal av 
sínum eintingum, ella eftir áheitan, 
við samráðingum royna at ávirka 
vinnu rekandi at virka eftir megin
regl unum fyri góðan marknaðar før
ingar sið og yvirhøvur at halda lóg
ina«.

Nærum øll mál, ið stinga seg upp, 
verða í fyrstu atløgu tikin upp til við
gerðar við støði í hesi samráð ingar
reglu. Um fyritøkan rættar feilin 
bein an vegin verður ikki gjørt meiri 
við málið fyribils. 

Kann enda í rættinum
Um samráðingar ikki bera á mál, 
ber til at fara víðari í rættin við eini 
fyritøku. Hetta verður gjørt, tá 
brotið verður endurtikið, ella tí fyri
tøkan als ikki ger eftir boðunum frá 

Brúkaraumboðnum. Rættarmál 
verða førd við støði í grein 3 í lóg 
um marknaðarføring, tá talan er um 
skeivar, villeiðandi, niðrandi ella 
órímiliga ófullfíggjaðar upplýsingar, 
sum kunnu ávirka eftirspurningin 
ella útboðið av vørum, føstum ogn
um, øðrum ognarlutum og arbeiðs 
og tænastuveitingum.

– At føra eina rættarsak, er ein stór 
avgerð, og próvførslan er rættiliga 
krav mikil. Tí verða allir aðrir møgu
leikar fyrst troyttir, áðrenn farið verð
ur rættarvegin. Um ein fyritøka, sum 
fyrr hevur havt eitt mál, endurtekur 
sama brotið ella fremur líknandi brot 
seinni, havi eg møguleika at melda 
fyritøkuna til fútan, ið síðani koyrir 
málið víðari í rættarskipanini. Tíbetur 
hevur eitt slíkt stig ikki higartil verið 
neyðugt, sigur Andrass Holm Arge.

Fyribyrgjan av málum
Dømi finnast um, at mál eru loyst, 
longu áðrenn tey eru byrjaði.  Hetta 
tí, at fyritøkur í ávísum førum spyrja 
seg fyri hjá Brúkaraumboð num, tá 
ivi stingur seg upp í sam bandi við 
eitt marknaðarátak. Á henda hátt 
sleppa tær undan at koma í stríð við 
lógina. Eitt nú at seta í verk eitt 
marknaðarátak, ið antin er villeið
andi ella á annan hátt ikki lýk ur 
krøv ini um góðan markn aðar
føringar sið.

– Viðhvørt er neyðugt at gera leið
reglur fyri ávís vinnuøkir. Leiðreglur 
eru nágreinilig minstumørk fyri 
markn  aðarføring, sum galda fyri øll 
vinnurekandi í vinnuni. Hesar reglur 
hava frammanundan verið til hoyr
ingar hjá vinnuni, ið sostatt hevur 
havt møguleika fyri at gera sína 
ávirk  an galdandi, sigur Andrass 
Holm Arge.

Samráðingar 
fyrst
Flest øll duga at síggja meining í at hava eina lóg um marknaðarføring, ið ásetir spælireglur á 
brúkaraøkinum, sigur Andrass Holm Arge, Brúkaraumboð

Fakta

Árliga játtanin til Brúkara
umboðið er 1,2 mió. krónur. 
Andrass Holm Arge er ein asti 
í føstum starvi, og røkir allar 
løgfrøðiligar og dag ligar 
uppgávur sjálvur. Har umframt 
er avtalað gjørd við TAKS á 
Tvøroyri um bók hald og 
telefonavgreiðslu. Ein partur 
av játtanini fer eisini til 
ráðgeving og kann ingar, ið 
eru týdningarmiklar fyri 
grundarlagið undir ar beiðinum 
hjá Brúk ara um  boðnum. 



Ársfrágreiðing 20096

Skemman og Prentmiðstøðin
– danskt lýsingarblað
Juni 2009: Før oyska Mál nevnd  in og 
onn    ur gera vart við, at Skemm an brýt  ur 
grein 7a í markn   aðar    før ings lógini, har 
tað stend ur, at lýs   ingar og lýsingatilfar, 
sum verð ur  sent út til húskini í Før oy
um, skal vera á føroyskum. Skemm an 
held  ur á við at senda danskt blað út til 
kund  arnar. Tað er Prent mið støðin, sum 
ber blaðið út. Brúkaraumboðið og 
Prent     mið   støðin avtala, at Prent mið
støð  in bert ber lýs inga bløð út, um tey 
eru á før     oysk   um.

FT Samskifti
– ófullfíggjur kostnaður
Sept 2009: FT Sam  skifti hevur eina 
lýs    inga   her  ferð, har fe  lag  ið bjóðar 
kund      um sínum tæn ast una SamanHald. 
Tað verður ikki nóg neyvt lýst við, hvat 
tæn   astan veruliga kostar. Brúk ara um
boðið og FT Samskifti koma ásamt um, 
at upplýst kundi verið neyv ari um prísir 
og treytir. FT Samskifti fær eina freist 
at broyta lýsingarnar, sum fáa eitt inni
hald, ið Brúk ara um boðið kann góðtaka. 
Brúk  araumboðið lovar at koma við 
leið     reglum á økinum, so eingin ivi 
verð     ur frameftir.

Eik Banki
– marknaðar før ing mótvegis børnum
Sept 2009: Um  boð fyri ung dóms  deild

ina hjá Eik fara inn í tríggjar 8. flokkar 
í Hoyvíkar Skúla at greiða frá, hvat 
bank  in kann bjóða næm  ingunum. Pen
inga stovnar eru ikki van liga fevndir av 
markn  aðarførings lógini, men bankin 
og Brúk  araum boðið koma ásamt um, at 
tá talan er um markn aðar før ing mót 
veg   is børnum, eru bankar fevndir av 
lóg  ini. Ongar leið  reglur eru á økinum, 
men sam   bært donsku leið regl  un  um er 
tílík mark n aðar føring brot á markn að
ar   før ings    lóg ina. Eik fær tó onga átalu, 
tí skúla     leiðslan hevur givið loyvi til 
átak ið. 

Fróðskapar setrið
– ófull fíggjað lýsingar herferð
Sept 2009: Fróð   skapar setr ið koyrir eina 
lýsing ar her    ferð í ung   dóms  blað num 
Mess um út búgv   ingar   møgu   leik  ar. 
Trupul    leikin er, at neyðug játt an er ikki 
fing  in til vega til tær nevndu út  búgv
ing  arnar, og tí er eingin trygd fyri, at 
út  búgv ingin gerst veruleiki. Talan er tí 
um brot á grein 3 í markn aðar førings
lógini, tí lýsingin byggir á vill  leið andi 
og ófull fíggjaðar upp  lýs ingar. Brúk ara
um boðið bjóðar seg fram at veg leiða 
Fróð  skapar  setri num, so lýsingarnar 
fram    eftir eru í tráð við marknaðar før
ings  lógina. Fróð skap ar  setrið hev ur tik
ið niður støðuna til eftir   tektar. 

Ónevndur lýsari 
 – villeiðandi lýsing
Sept 2009: Ein fyritøka hevur eina lýs
ing til um mælis – for handarmeting – hjá 
Brúkara um boð num. Lýsingin bygg ir á, 
hvussu týdn ing armikið rein føri er. 
Lýsingin leggur upp til, at um tú brúkar 
ávís amboð, so verjir tú teg ímóti svína
krími, H1N1. Men Brúkara um boðið 
vísir á, at hann ikki kann góð taka eina 
lýsing, sum inniheldur orð ingar um 
H1N1. Tað er í stríð við góðan markn að
ar føringssið at loypa ótta og angist á fólk 
fyri at fremja sølu av vør um og tæn 
astum. Fyritøkan tók met ing ina til eftir  
tekt ar og orðaði lýsingina av nýggj um. 

Bónus á Tvøroyri
– ov gamalt kjøt
Okt 2009: Klaga frá brúkara um 
ym iskar kjøt vørur til sølu úr kølid isk
inum fyri hálvan prís ella minni hjá 
Bónus á Tvøroyri, sum eru farn ar út um 
síðsta søludag. Brúkaraumboðið tekur 
sær av marknaðarføring av vørum og 
tænastum sambært marknaðarføringar
lógini og ikki, tá okk urt er galið við 
vøruni ella tænastuni sjálv ari. Keypi
lógin fevnir um økið, har ið vørur ella 
tænastur ikki eru í lagi. Tó kann Brúk
ara umboðið – við heimild í markn aðar
føringslógini § 1 um góðan marknaðar
førings sið –  í einstøk um før  um taka 
mál upp, sum eru av sam felags  ligum 
týdn  ingi, tá talan er um brúk aravernd í 
aðrari lóggávu. Brúkara umboðið valdi 
at taka málið upp og sendi klaguna til 
hoyringar hjá Bónusi á Tvøroyri. Bónus 
hevur lovað at gera alt fyri, at slíkt 
ongan tíð endurtekur seg. 

FK í Suðuroy
– skeivt merkt kjøt
Okt 2009: Hóast talan er um brot á 
mat vøru lóg ina, kan Brúkaraumboðið 
taka mál upp, tá talan er um brot á aðra 
brúkaraverndarlóg, um hetta hevur 
sam felagsligan týdning og er ein hóttan 
ímóti brúkaraverndini hjá einstaka 
brúk   aranum. Talan er um kjøt í køli
disk  inum hjá Føroya Keypssamtøku á 
Tvør oyri, ið er farið út um síðsta sølu
dag. Handilin ger vart við, at í pakki
deildini er hendur ein feilur í sam bandi 
við pakkingina av kjøtinum. Før oya 
Keyps  samtøka lovar, at tað framyvir 
verður gjørt meira fyri at kanna vørur
nar, áðrenn tær verða lagdar fram. 
Hand  ilin vil royna at fyri byrgja mis tøk
um av slíkum slagi framyvir.

Televarpið
– hækking av gjaldi
Nov 2009: Í fjør hækkaði Tele varpið 
gjaldið við 40 krónum fyri hálvárið. Úr 
190 upp í 230 krón ur. Hækkingin varð 

Hóast stovnurin er nýggjur, 
hevur Brúkaraumboðið longu 
viðgjørt nógv mál um møgulig 
brot á marknaðar førings lógina. 
Antin við klagum frá brúkarum 
ella kappingarneytum, ella tí 
Brúkaraumboðið av sínum ein
tingum hevur tikið málini upp. 
Í flestu førum hevur stovnurin 
gjørt niðurstøður, sum átala 
ein ávísan fram ferðar hátt, men 
tað finnast eisini dømi um tað 
mótsatta. Antin tí Brúk ara
umboðið ikki hevur mett, at 
ein handil ella fyritøka hevur 
framt brot á reglurnar um góðan 
marknaðar føringssið, ella tí ein 
myndugleiki hevur givið loyvi 
til eitt ávíst átak. Her eru tey 
málini, sum Brúkaraumboðið 
hevur viðgjørt og tikið støðu til, 
síðani stovnurin fór at virka í 
fjør vár.

Avgerðir hjá Brúkaraumboðnum
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fráboðað tann 30. apríl 2009 og kom í 
gildi 1. juni 2009. Brúk ara umboðið 
reisti spurningin fyri Televarpinum, 
hvørt tað var í tráð við góðan markn
aðar  før ings sið, og um fráboðanin varð 
framd nøktandi. Brúkaraumboðið mót
tók hoyringarsvar frá Tele varpinum 
tann 3. november 2009, har fyri tøkan 
metir seg hava givið eina nøktandi frá
boðan. Tó hevur Televarpið givið til
søgn um, at komandi hækkingar ella 
broytingar verða kunn gjørdar sjónligari 
í teimum føroysku bløð unum. 

Sosialurin
– Bland ing av tíðindum og lýsingum
Okt 2009: Brúk araumboðið reisti spurn
   ing mótvegis Sosialinum, um markn 
aðar før ings lógin varð hildin í sam bandi 
við, at Sosialurin hevði sent skriv út um, 
at tað var møguligt at fáa ókeypis greinar 
um fyritøkuna. Hetta, um lýst varð í 
serblaðnum FAROE EXPO. Brúk ara
umboðið staðfestir, at talan er um fjalda 
lýs ing, tá eitt blað ger avtalu við eitt 
virki um, at blaðið skrivar grein um 
fyritøkuna ella vørur fe  lag  sins, og virkið 
afturfyri keypir lýsingar frá blaðnum, tá 
tað ikki greitt er til skilað, at tal an er um 
lýsingartilfar. Niður støðan í málin um 
var, at tíð inda blaðið Sosialurin ikki á 
nøkt andi hátt hevði hildið grein 4 í 
markn aðarfør ings   lógini um lýsinga
identi fikasjón, tí frá merk ing in ovast á 
breddanum í blað num var skrivað við ov 
smáum bók stavum. Sosialurin hevur 
tikið fult und ir við niðurstøðuni hjá 
Brúk araum boð num. 

Vágs Kommuna
– avgreiðslugjald fyri neysta grundir
Des 2009: Brúk araumboðið valdi í 
desember at taka eitt mál upp mótvegis 
Vágs Kommunu um ófráboðað av 
greiðslu gjald á innkrevjing fyri neysta
leigu grundir. Niðurstøðan í málinum er 
greið, at Vágs Kommuna ikki hev ur 
heimild at uppkrevja nýtt av  greiðslu
gjald, uttan so at hetta framm an und an 

er fráboðað leigu grunda   leigarunum. 
Hetta er sambært grein 15, stk. 3 í 
markn aðarføringslógini um ómaks
gjøld. Vágs Kommuna tók í hoyringar
svari fult undir við Brúkara um boðnum, 
og umsitingin vildi av  greiða leigumálini 
samsvarandi hesi niður  støðu.

Føroya Banki
– áheitanir ígjøgnum sms-boð
Febr 2010: Brúk araumboðið hevur valt 
at tikið mál upp mót  vegis Føroya 
Banka, eft ir at mót takari av smsboðum 
frá Før oya Banka vendi sær til Vága
portalin, sum síðani sendi fyrispurningin 
víðari til Brúkara um boðið. Nið ur støðan 
í málinum var greið, at bankin ikki í 
nóg stóran mun hevur yvirhildið áset
ingarnar í grein 6 í marknaðar førings
lógini um óumbidnar áheitanir til ávísar 
móttakarar. Brúkaraumboðið grundar 
sína niðurstøðu í stuttum: At talan hev
ur verið um, at vinnu rek andi í ávísan 
mun hevur sent óumbidnar áheit anir til 
ávísar mót takarar. Hóast bankin hevur 
samtykki frá fleiri kundum í hesum 
máli, so er av misgáum tað óhepna 
hent, at eisini fleiri óumbidnar áheitanir 
eru farnar út, uttan sam tykki frá 
kundanum. Og at talan er um markn
aðarføring, við tað at fráboðanin eisini 
hevur til endamáls at fremja meirsølu. 
Við tað at danska og føroyska markn
aðar føringslógin eru eins á hesum øki, 
so hevur verið hugt eftir tí siðvenju og 
tulking av lógini, sum er at finna í 
granna londum okkara. Føroya Banki 
hevur tikið niðurstøðuna hjá Brúkara
um boðnum til eftir tektar og vil rætta 
fráboðanarháttin, so at hesin er í sam
svar við grein 6 í marknaðarfør ings
lógini.

Vodafone
– ófullfíggjaðir upplýsingar
Febr 2010: Um miðj an februar tók 
Brúk ara um boðið mál upp mótvegis 
Voda fone, av tí at fyri tøkan sendi út 
faldara til hvørt húski í Føroyum og 

harafturat serligan faldara til eystur
búgvar. Vodafone hevur í báðum fald
aranum »SPAR UPP TIL« boðskapir til 
nýggjar kundar, sum Brúkaraumboðið 
bað telefyri tøk una skjalprógva.  Sam
bært upplýsingum frá Vodafone, so er 
tað ein lítil partur av verandi kundum, 
ið hava dýrastu haldini. Tí er ikki gjør
ligt hjá Vodafone at skjalprógva, at 
nýgg ir kundar – við at taka av møgu
leikanum – fáa spart tær upphæddir, 
sum verða nevndar í fald aranum. Nið
ur støðan er tí, at Vodafone ikki á nøkt
andi hátt hevur hildið § 3 í markn aðar
før ingslógini um órímiligar ófull fíggj
aðar upplýsingar. Lógin loyvir »sparið 
upp til boð skapir« í ávísan mun, tá 
skjal  prógv eru fyri, at hesir eru veruligir 
og møguligir fyri flest brúk  arar. Voda
fone hevur tikið fult undir við nið ur
støðuni hjá Brúkaraumboðnum og vil 
rætta søluútsagnir og átøk samsvarandi 
gald andi lóg um góðan marknaðar før
ingssið.

Smyril Line
– villeiðandi prísir
Mars 2010: Síðst í februar tók Brúk
araumboðið upp mál mótvegis Smyr il 
Line grundað á klagu yvir faldara, sum 
felagið hevur sent í hvørt húski í Før
oyum í januar. Í faldaranum verður lýst 
við prísum, sum kunnu vera villeiðandi 
fyri brúkaran, við tað at bert tann bílig
asti prís ur in verður lýstur fyri vetur og 
vár. Í niður støðu 31. mars gjørdi Brúk
araumboðið greitt, at Smyril Line ikki 
á nøktandi hátt hevur hildið grein 3 í 
markn aðar føringslógini um villeiðandi 
upp lýsingar. Hóast hetta er tað ikki 
avtalu rætt ar liga bindandi fyri felagið at 
seta fram lýs ingar prísir, við tað at sølu
útsagnir um prísir eru ein áheitan um at 
fáa ella taka av tilboði frá Smyril Line. 
Tí fær kærarin ikki viðhald í kravi sín
um um, at Smyril Line skal veita honum 
»úr prísin«, sum er ásettur í faldaranum. 
Marknaðar før ings lógvin loyvir lýsing
um við »prísum úr«, men tað er treytað 
av, at skjalprógv er fyri, at hesin boð 
skapur er veruligur og møguligur fyri 
flest brúk  arar. Smyril Line tók fult 
undir við niður  støðuni og vil rætta 
kom andi faldara, so hann ikki er í stríð 
við gald andi lóg um góð an markn  að ar 
førings sið.

Avgerðir hjá Brúkaraumboðnum
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»Góðan dagin, og vælkomin til hesa mót tøku! Brúkara
umboðið, sum tit eru komin á gátt hjá í dag, er sjálv støð
ugur myndugleiki og stovnur undir Vinnu mála ráðnum. 
Tað er Johan Dahl, vinnu málaráðharri, sum við kunngerð 
kann gera nærri reglur um virksemið hjá stovn  inum. 
Avgerðir hjá Brúk ara um boð num kunnu ikki kærast til ann
an fyri sitingar myndugleika.

Virksemið hjá Brúkaraumboðnum er at hava eftirlit við, 
at vinnurekandi og stovnar halda marknaðarførings lóg ina 
og at fremja góðan marknaðarfør ings sið til frama fyri 
brúkaran.

Eftirlitið er býtt í tveir partar. Tann fyrsti parturin eru inn
komnar klagur ella mál, sum Brúkaraumboðið av sín um 
ein tingum kann reisa. Hetta er ein sera týðandi partur, tí 
tað eru klagurnar, sum geva eina greiða mynd av, hvussu 
stendur til við góðum marknaðar før ings siði í Føroyum.

Næsti parturin er upplýsandi, har ið Brúkaraumboðið skal 
royna at ávirka vinnurekandi og stovnar, við at gera og 
almanna kunngera leiðreglur um markn aðarføring, sum 

hava stóran týdn ing, serliga fyri brúkaran. Í næst um verða 
leið reglur og vegleiðingar sendar til hoyr ingar á tele øki
num og marknaðar føring mótvegis børnum og ungum.

Brúkaraumboðið kann gera forhand ar meting um ætlað 
marknaðarførings tiltøk kunnu metast at vera lóglig ella 
ikki. Tað vil siga, at Brúkaraumboðið kann fáa tilfar og 
lýsingar sendandi fyri at fyribyrgja, at nakað kemur skeivt 
fyri, tá  marknaðarføringstiltøk verða sett í verk.

Í marknaðarføringslógini er ein áset ing um eina sam
ráðingarmeginreglu, og tí fer Brúkaraumboðið altíð 
samráð ingarvegin fyri at loysa mál, áðrenn onnur tiltøk 
verða sett í verk; til dømis áleggingar og forboð.

Brúkaraumboðið hevur samstarv við norðurlendsku 
brúkara um boðs menn  in ar. Serliga danska brúkaraum boðs
mann in, sum hevur drúgvar royndir og sið venju á 
økinum.

Takk  fyri øll somul, at tit eru komin á gátt og sýnt mær 
og Brúkara um boðnum heiður og ans í dag.«

Móttøka í Vági
Nógv fólk bæði sunnanfyri og norðanfjørðs nýttu høvið at koma á vitjan, tá  Brúkaraumboðið skipaði 
fyri almennari móttøku í hølunum á Vágsvegi 22 fríggjadagin 4. september 2009.
Á móttøkuni helt Andrass Holm Arge, Brúkaraumboð, hesa røðu:

Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnu- og 
brúkaramálum, sigur nøkur orð

Erika Anne Hayfield og Niels Winther, í 
miðjuni, ávikavist ráðgevi og deildarstjóri 
í Vinnumálaráðnum, vóru bæði við til at 
evna til lógaruppskotið til marknaðar-
føringslóg

Tveir stjórar hittast. Jógvan Thomsen frá 
Fjarskiftiseftirlitinum og Finn Nielsen frá 
Føroya Keypssamtøku

Brúkaraumboðsmaðurin bjóðar gestunum 
vælkomnum

Eileen Sandá, sum er ferða vinnusam-
skipari í Suðuroy, var ein av gestunum

Sólja í Ólastovu, Løg tingsins umboðs-
maður, uttast til høgru, var eisini komin

Hergeir Nielsen, løgtingsformaður, sum býr 
í Vági, var eisini millum gestirnar

Bogi Mortensen, strandferðslustjóri, og 
Jacob Vestergaard, landsstýrismaður, fáa 
sær eitt prát

Fyrrverandi liðskiparin á landsliðnum, 
Páll Thorsteinsson, sum er fíggjarleiðari í 
Vágs Kommunu, í práti við Jan Joensen
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Brúkaraumboðið er flutt inn í fyrrverandi býráðsskrivstovnuna hjá Vágs Kommunu. 
Upprunaliga vóru hølini bygd til deildina hjá Sjóvinnubankanum, sum undir 
kreppuni fyrst í nítiárunum, varð lagdur saman við Føroya Banka Eyðun Ásason og Neil Joensen stóðu fyri 

tónleikinum

Andrass Holm Arge vísir Johan 
Dahl nýggju heimasíðuna hjá 
Brúkaraumboðnum

Familjan Holm Arge. Leila og Andrass 
saman við soninum, Símun

Birta Biskopstø, løgfrøðingur í Eik, 
og Søren L. Bruun, stjóri í Suðuroyar 
Sparikassa

Borgarstjórin í Vági, Kirsten Strøm Bech, 
var sjálvandi millum gestinar. Í miðjuni 
Jonhild Kjærbo

Á hesi myndini síggjast millum onnur 
Birgir Andreasen, handilsmaður,  Jákup 
Olsen, fyrrverandi skúlastjóri og Kirsten 
Strøm Bech, borgarstjóri í Vági

Hendrik Old, fyrrv. løgtingsm., og jour-
nalist urin, sum best hevur dekkað brúkara-
økið, Georg L. Petersen, frá Dimmalætting

Foreldur og systir brúkara um boðsmannin, 
Jonna, Edvin og Torgun Arge, vóru eisini 
komin til móttøkuna
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Soleiðis virkar marknaðarføringslógin

Neyvan nakar vil mótmæla teirri niður
støðu, at uttan Brúkarasamtakið vildi 
tað verið rættiliga ósannlíkt, at vit vóru 
komin so mikið ávegis á brúkaraøkinum, 
hóast formaðurin í samtakinum heldur 
enn vera langt á mál.

Petur í Gong hevur verið ein av eld
sálunum í strembanini eftir at betra um 
korini hjá føroyskum brúkarum. Iva
samt er, um tað longu var eydnast at fáa 
dagført kappingarlógina og sett í gildi 
eina marknaðarføringslóg, um tað ikki 
var fyri sjálvbodna arbeiðið í Brúkara
sam takinum. 

Eftir at fólkini handan samtakið í 
nógv ár at høvdu roynt at trýst á fyri at 
fáa lóggivið á økinum, varð í 2007 
settur ein arbeiðsbólkur við umboðum 
frá Brúkarasamtakið, Kappinga r ráð ið, 
Vinnuhúsið og Vinnumála ráð ið. 
Framm anundan hevði Turid Debes 
Hentze, løgfrøðingur, í 2004 gjørt eina 
frá greiðing um, hvussu skip aninar í 
hin um norðurlondunum virka. 

Arbeiðsbólkurin fekk til uppgávu at 
dagføra kappingarlógina og gera upp
skot til marknaðarføringslóg.

– Meðan arbeiðið við Kappingarlógini 

var drúgt og rúgvismikið, har nógvir 
smálutir vórðu vendir, haldi eg tað gekk 
ov skjótt við marknaðarføringslógini, tí 
vit fingu ikki nóg góðar stundir at við
gera tær ymsu greinarnar í lógar upp
skotinum, sigur Petur í Gong, formaður 
í Brúkarasamtakinum.

Keypilóg krevur dagføring
Sum vanligt í arbeiðsbólkum við ym 
isk um áhugamálum, vóru eisini ymsar 
fatanir av, hvussu lógarsmíðið átti at 
fara fram. Tað var ikki full semja um, 
hvat dentur átti at verða lagdur á, og 
hvør møgulig útlendsk skipan átti at 
verða nýtt sum fyrimynd. Onkur helti 
til ta norsku marknaðarføringslógina, 
men meiriluti gjørdist fyri at taka støði 
í donsku lógini. 

Formaðurin í Brúkarasamtakinum 
held ur, at arbeiðsbólkurin fekk sett 
fingra  merki á kappingarlógina, men 
hevði ov lítla ávirkan á marknaðar før
ingar  lógina. 

– Einastu frávik millum donsku og 
okk ara lóg er, at fløskupant skal vera í 

Brúkarasamtakið gingið á odda
Fá munnu vera ósamd í, at serliga ein felagsskapur hevur gjørt føroyska brúkaraøkið sjónligt. Ikki 
minst er tað Brúkarasamtakinum og Peturi í Gong fyri at takka, at vit nú bæði hava fingið eina 
marknaðarføringslóg og dagført kappingarlógina. Tó heldur formaðurin í Brúkarasamtakinum, at enn 
er langt á mál, áðrenn føroyskir brúkarar kunnu kenna seg heilt tryggar á brúkaraøkinum

Eftir at marknaðarføringslógin varð sett í gildi í desember 2008, fekk Brúk ara
samtakið játtað 100.000 krónur á fíggjarlógini fyri 2009 til brúkara upp lýsing. 
Hesin peningur varð  millum annað nýttur til at gera eina heimasíðu um brúk ara
økið, umframt tveir faldarar til føroysku húsarhaldini. Í øðrum faldaranum 
verður gjørt greitt, hvat nýggja marknaðarføringslógin merkir fyri hvønn 
einstakan brúkara, og í hinum fáa fólk nøkur góð ráð, tá tey fara til handils. 
Brúkarasamtakið hevur onga játtan á fíggjarlógini fyri 2010 og við sløkum 100 
limum, eru virkismøguleikar ógvuliga avmarkaðir nú, sigur Petur í Gong, 
formaður. Av tí sama verður heimasíðan www.bs.fo helst niðurløgd í næstum.

Heimasíða og onnur upplýsing 

Við nýggju marknaðarføringslógini, sum 
kom í gildi 1. januar 2009, varð á fyrsta 
sinni ásett, at handlar, fyritøkur og onnur 
vinnurekandi skulu halda so kallan góðan 
marknaðarføringssið í sam bandi við 
lýsingar, ella tá hesi á ann an hátt venda 
sær til føroyska brúk aran.

Tað gingu tó nakrir mánaðir, áðrenn 
lógin á fyrsta sinni varð nýtt í sambandi 
við marknaðarføring. Hetta hendi lut fals
liga stutt eftir, at Brúkaraumboðið tók við 
á vári 2009. Fyrsta niðurstøðan kom 11. 
Juni 2009 og snúði seg um, at Skemm an 
sendi út lýsingarblað á donsk um, hóast 
lógin greitt ásetur, at hetta skal verða á 
føroyskum. Týdn ing ar miklasta áset ingin 
er, at Brúkara umboðið hevur heim ild at 
taka avgerðir og áleggja virkj um og stovn
um at fylgja hesum. Endin kann verða at 
bót verður givin, um so at giv in boð og 
áleggingar ikki verða fylgdar.

Meir um tær ítøkiligu niðurstøðurnar 

hjá Brúkaraumboðnum aðrastaðni í hesi 
ársfrágreiðing. 

Her undir kann lesast, hvat markn aðar
føringslógin í høvuðsheitum áset ur. 

Fakta um marknaðar-
føringslógina
Lyklaásetingin í marknaðarførings lóg ini 
er góður marknaðarførings siður. Lóg in 
ásetir annars reglur um: Villeið andi um 
røðu, Lýsingaidentifikasjón, Sam an ber
andi lýsingar, Óumbidnar áheitanir til 
ávísar móttakarar, Markn aðarføring til 
børn og ung, Sølu fremj andi tiltøk, Av 
slátt arseðlar og merki, Lutakast og 
virðis  lønarkappingar, Garanti, Prísupplýs
ingar, Kreditt keyp, Ómaksgjøld, Skip aður 
av  sláttur, Merk ing og innpakking, Vinnu
lig eyðkenni, Vinnuloynidómar og tekn
isk ar tekn ing ar, Rættarráð, Leið reglur, 
For  hand ar met ing, Rættarsókn, Sam ráð

ingar meg in reglan, Endurgjalds sakarmál, 
Fyri bils forboð, Revsing og átala.

Marknaðaføringslógin og aðrar við
komandi lógir kunnu lesast í heilum líki 
á leinkjuni  www.bruk.fo. Nakrar av týdn
ing ar miklastu greinunum í marknaðar
føringslógini eru hesar: 

§ 2. Lógin er galdandi fyri privat vinnu
virksemi og alment virksemi, umframt 
fyri vinnuvirksemi hjá áhugafeløgum og 
felagsskapum, í tann mun vørur og tæn
astur verða bjóðaðar út á markn aðinum.

§ 3. Tað er ikki loyvt at brúka skeivar, 
villleiðandi, niðrandi ella órímiliga ófull
fíggjaðar upplýsingar, sum kunnu ávirka 
eftirspurningin ella útboðið av vørum, 
føst um ognum, øðrum ognar lut um og 
arbeiðs og tænastuveiting um. 

Grundstøðið undir øll um virksemi hjá Brúkara um boðnum er fyrst og fremst marknaðarføringslógin 
og í øðrum lagi alt lógarverk, sum ásetur reglur fyri marknaðar føring av vørum og tænastum

§
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Soleiðis virkar marknaðarføringslógin

samlaða prísinum, at tað ikki er loyvt at 
ringja til borgarar í samband við sølu, 
og at allar lýsingar skulu vera á før
oysk um, sigur Petur í Gong.

– Ein trupulleiki við at koma longur 
á øllum brúkaraøkinum er, at vit fram
vegis hava eina avoldaða keypilóg, sum 
við fáum dagføringum, stavar heilt aft
uri frá 1906. Aðrastaðni verða slíkar 

lógir endurskoðaðar við jøvnum mill
um bilum. Ikki minst innan ES, har tað 
javnan koma direktiv úr Brússel, ið 
krevja dagføringar í limalondunum, 
sigur Petur í Gong.

Formaðurin í Brúkarasamtakinum 
heldur tað vera gott, at Brúkaraumboðið 
er komið, men hevur funnist at avgerðini 
um at leggja stovnin so langt frá mið

staðar økinum, tí at kalla øll mál um 
iva sama marknaðarføring stinga seg 
upp í og kring Havnina. 

Eins og onnur eftirlýsir Petur í Gong 
eini Brúkarakærunevnd, har einstakir 
brúkarar kunnu venda sær, um teir 
halda seg hava verið fyri órætti í sam
band við ein handil.

Brúkarasamtakið gingið á odda

§ 4. Ein lýsing skal vera soleiðis hátt að, 
at hon týðiliga verður uppfatað sum ein 
lýsing, uttan mun til hvønn form lýs ingin 
hevur, og hvørjum miðli lýsingin verður 
borin fram í.

§ 6. Tað er ikki loyvt í vinnuvirksemi at 
senda út lýsingar, ella á annan hátt at 
markn aðarføra, við elektroniskum sam
skifti so sum telduposti, sms, mms ella 
líknandi, sjálvvirkandi uppkall ing ar skip
an, telefaxi ella telefon, uttan so, at mót
tak  arin frammanundan hevur biðið um 
hetta.

§ 8. Marknaðarføring, ið vendir sær til 
børn og ung, skal taka atlit til natúrliga 
góðtrúnið hjá børnum og ungum, og 
teirra vantandi royndir og vantandi evni 
at meta um ymisk viðurskifti, sum hava 
við sær, at tey eru løtt at ávirka og 
ímerkja.

§ 9. Eitt sølufremjandi tiltak skal markn
aðar førast soleiðis, at tilboðs treyt irnar 
eru greiðar og lætt atkomu ligar hjá brúk
arum. Eisini skal týðiliga upplýsast um 
virðið á møguligum eyka veitingum á tann 
hátt, at prísirnir á einstøku veiting unum 
verða upplýstir saman við samlaða tilboðs
prísinum.

 
§ 22. Brúkaraumboðið skal av sínum ein
tingum, ella eftir áheitan, við sam ráð ing
um royna at ávirka vinnurekandi at virka 
eftir meginreglunum fyri góð an markn
aðar føringssið og yvirhøvur at halda 
lógina.

§ 24. Brúkaraumboðið ger eftir áheitan 
eina meting av, um ætlað marknaðar
førings tiltøk kunnu metast at vera lóg lig 
ella ikki. Ein slík meting verður tó ikki 
gjørd, um støðutakanin kann skapa serlig
an iva, ella onnur serlig viðurskifti gera 

seg galdandi. Ein tílík forhandarmeting er 
ikki ein endalig støðutakan til, um tiltakið 
er lógligt.

§ 27. Brúkaraumboðið kann seta fyri bils 
forboð, tá greiður vandi er fyri, at enda
málið við einum forboði, sum nevnt í § 
20, stk. 1, fer fyri skeyti, um bíð ast skal 
eftir rættarinnar avgerð. 

§ 28. Setan til viks av einum av rætt inum 
settum forboði ella eini álegging, ella ein
ari av Brúkaraumboðnum sam svar andi § 
22, stk. 2, ella § 26, stk. 2 frá boðaðari 
álegging verður revsað við bót ella fongsli 
í upp í fýra mánaðir. Setan til viks av eini 
álegging at aftur gjalda eitt móttikið pen
ingagjald verð ur tó ikki revsað.§

Formaðurin í Brúkarasamtakinum, Petur í Gong, er 39 ára gamal, sjálvstøðugur vinnurekandi og politiskt virkin. Er útbúgvin 
inspektiónskavari og hevur eftirútbúgvið seg innan leiðslu og búskap
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Sum ein av berandi kreftunum í Brúk
ara samtakinum, áðrenn hann gjørdist 
landsstýrismaður, arbeiddi Hans Pauli 
Strøm íðin fyri at tryggja betri rættindi 
fyri føroyskar brúkarar. Nú er vág
bingurin í Vestmanna aftur í tinginum, 
og í februar 2010 nýtti hann høvi at 
taka fram eitt uppskot frá 2002, sum 
hann ígjøgnum viðmerking í bløðunum 
legði fram fyri almenningin. Í hesum 
viðfangi heitir Hans Pauli Strøm á 
landsstýrismannin á økinum at leggja 
uppskotið fram í komandi tingsetu.

Í viðmerkingini, sum stóð at lesa í 
bløðunum tíðliga í mars, skrivar Hans 
Pauli Strøm soleiðis:

»Brúkaraumboðsmaðurin viðger ikki 
brúkarakærur. Onkur heldur, at tá vit 
hava ein Brúkaraumboðsmann, hava vit 
ikki brúk fyri Brúkarakærunevnd. Men 
so er ikki. Hesi hava hvør sína uppgávu. 
Brúkaraumboðsmaðurin skal ansa eftir, 
at handilsfyritøkur gera eftir lógini um 
marknaðarføring og ikki villeiða brúk
arar við skeivum upplýsingum ella 
ólóg ligum søluhættum. Men hann kann 

ikki viðgera kærur frá brúkarum um 
ítøki lig mál, har ein brúkari kennir seg 
snýttan. Veruleikin er, at føroyski brúk
arin hevur ongan myndugleika at kæra 
til um handilskeyp – annað enn at fara í 
rættin. Og tað fer ongin, tá tað snýr seg 
um vanligt brúkarakeyp«, skrivar Hans 
Pauli Strøm.

Sterkur stovnur
Í sambandi við uppskotið um Brúk ara
kærunevnd skrivar javnaðartingmaðurin 
víðari:

»Tað er bara ein brúkarakæru nevnd 
við lógarheimild til at viðgera og avgera 
trætumál millum brúkarar og handils
fyri tøkur, sum mann kann venda sær til 
við ítøkiligum klagum ella kær um, tá 
mann sum brúkari kennir seg skeivt 
við farnan. Slík kærunevnd skal tí setast 
við lóg. Hetta lógaruppskotið tekur 
støði í norðurlendskari lóggávu, men er 
eisini lagað til okkara viðurskifti. Í 
kæru  nevndini skal formaðurin lúka 
van  ligu treytirnar fyri at gerast dómari 

og má vera óheftur av vinnu og brúk
ara   áhugamálum. Harumframt skulu 
vera aðrar limir, umboðandi brúkara 
og vinnu  áhugamál. Landsstýris maðurin 
til nevnir nevndarlimirnar fyri fýra ár í 
senn og ásetir í reglugerð, hvussu 
nevndin skal arbeiða.«

Hans Pauli Strøm heldur, at kæru
nevndin kann gerast ein sterkur stovn ur.

»Brúkarakærunevndin skal hava eina 
skrivstovu við fakfólkum at útgreina og 
fyrireika einstøku kærumálini. Upplagt 
er, at henda skrivstova verður ein felags 
skrivstova saman við Brúkaraum boðs
manninum, tí arbeiðsøkið er nøkulunda 
tað sama. Nevndin kemur so saman við 
ávísum millumbilum at viðgera og taka 
avgerð í málunum, sum skrivstovan 
hevur fyrireikað. Við Brúkara umboðs
manni, Brúkarakærunevnd og eini 
felags skrivstovu við fakligum førleika, 
høvdu vit havt ein sterkan Brúkarastovn 
í Føroyum, sum eisini kundi átikið sær 
sakliga brúkaraupplýsing – sum í dag 
als ikki er til«, skrivar tingmaðurin í 
Vestmanna.

Brúkarakærunevnd má koma nú
Langt áðrenn hann gjørdist løgtingsmaður og seinni landsstýrismaður, arbeiddi Hans Pauli Strøm 
fyri betri verju av føroyskum brúkarum. Næsta stigið eftir Brúkaraumboðið eigur at vera ein Brúkara
kærunevnd, har brúkarin kann venda sær, um hann kennir seg snýttan ella illa viðfarin, heldur 
javnaðartingmaðurin

Hans Pauli Strøm, løgtingsmaður, mælir landsstýri-
num til at leggja fram lógaruppskot frá 2002 um 
Brúkarakærunevnd, sum tá varð felt í Løgtinginum

Uppskot verið til hoyringar

Bæði lógaruppskotini um markn  aðarføring og um kærunevnd vóru 
í 2002 til hoyr ing ar hjá 11 ymiskum pørtum, millum annað 
fakfeløgum og øðrum. Av teimum 11 vóru ein ans tveir partar, ið 
mæltu frá: Før oya Banki og Føroya Ar beiðs gevara felag, men tað 
sigur ikki so lítið, heldur Hans Pauli Strøm, løgtingsmaður. »Tíðin 
er komin at seta Brúkara kærunevnd á stovn. Eg ivist ikki í, at 
ABCsamgongan og hesin lands stýrismaðurin, ið hava framt nógv 
onnur stórmál, eis ini megnar hetta«, sigur javn aðar ting maðurin. 
Lógarupp skot ini frá 2002 um brúkara kæru nevnd og um marknaðar
føring kunnu lesast á www.logting.fo
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Eitt sum eyðkennir politikk er, at nógv 
mál hava langa tíð um at búnast og 
kjølfestast, áðrenn tey gerast veruleiki 
– um tey nakrantíð gerast tað.  Soleiðis 
hevur eisini verið við Brúkaraum boð
num, ið sá dagsins ljós á vári í fjør, tá 
Andrass Holm Arge varð settur í starv 
sum Føroya fyrsta Brúkaraumboð.

Forarbeiðið í einum slíkum føri er 
oftani meir enn einum persóni fyri at 
takka. Aloftast er tað soleiðis, at um 
okkurt ikki eydnast í fyrstu atløgu, 
verð ur stafettin tikin upp av onkrum 
øðrum, ið flytir málið víðari fram ímóti 
eini loysn. 

Ein av teimum, sum arbeiddi fyri at 
fáa sett Brúkaraumboð á stovn, er Bjørt 
Samuelsen, ið umsat vinnu og brúk
ara mál undir stuttlivaðu CHE sam
gonguni í 2008. 

– Tá fyrra ABC samgongan legði 
fram uppskot um marknaðarføringslóg, 
var Brúkaraumboðið ikki við. Hetta 
kom við í lógina og varð samtykt av 
CHEsamgonguni saman við pørtum 
av andstøðuni, sigur Bjørt Samuelsen, 
sum eftir at CHE slitnaði, hevur sitið í 
vinnu nevndini hjá Løgtinginum og er 
framsøgukvinna í brúkaramálum. 

– Tað var greitt fyri mær, at markn
aðarføringslógin var lítið verd fyri 
brúk aran, um ikki eitt brúkaraumboð 
var knýtt upp í at halda eyguni við, at 
lógin verður yvirhildin. Hetta er fyrsta 
og størsta stigið móti brúkaratrygd í 
Før oyum, og marknaðarføringslógin 
hevði verið tannleys uttan tað. Brúkara
um boðið ger, at lógin fær tyngd, sigur 
Bjørt Samuelsen.

Sjálvt um tjóðveldistingkvinnan 
gleð ist um, at Brúkaraumboðið er 
komið, vísir hon á, at enn er ikki komið 
á mál. 

– Enn manglar hitt beinið á brúkara
økinum. Nevniliga ein brúkarakæru
nevnd, har tann einstaki brúkarin kann 
venda sær, tá hann ella hon heldur seg 
hava verið fyri órætti í sambandi við 
ein handil, sigur Bjørt Samuelsen, sum 
hevur arbeitt við brúkaramálum langt 
áðrenn, hon fór upp í politikk. Fyrst 
sum journalistur í norska Forbrúkara
ráðnum og síðani í sendingini 
Forbruker inspektøren á NRK.

Tætt samstarv við vinnu
Brúkaraumboðið skal arbeiða tætt sam an 
við vinnuni, eggja til góðan markn aðar
føringssið og langa nevan í borðið yvir 
fyri einstøkum handlum ella fyri tøkum, 

tá hesi bróta marknaðar førings lógina. 
Nú eigur at vera farið eitt stig víðari 

og seta eina brúkarakærunevnd á stovn, 
sum tekur ímóti kærum frá tí einstaka 
brúkaranum, og sum kann taka støðu í 
málum, har ósemja er millum keypara 
og seljara um keypta vøru ella tænastu. 
Vit mangla eitt stað, sum brúkarin kann 
fara beinleiðis til, tá tað stingur seg upp 
ósemja um ein handil, heldur Bjørt 
Sam uelsen.

– Ein slík nevnd kundi í praksis 
ar beitt tætt saman við Brúkara umboð
num, Kappingarráðnum og øðrum 
eftir litum, men sum ein stálvstøðug 
eind við atliti at einstaka brúkaranum. 

Løgtingskvinnan vísir á, at sam
stund is sum ein sjálvstøðug 
brúkarakæru nevnd verður skipað til at 
taka sær av vanligum brúkaramálum, 
eigur virk semið hjá Brúkraumboðnum 
at verða víðkað til millum annað at 
fevna um umsiting av nýggjari lóg um 
keyp og sølu av fastari ogn. Í dag hevur 
keyparin ikki aðrar møguleikar enn at 
fara rættar vegin, tá okkurt er galið við 
ognini, sum ikki er uppdagað, áðrenn 

handilin er farin fram. Stórur tørvur er 
á lóg, sum lýsir øll rættindi og skyldur 
hjá seljara og keypara við sølu og keypi 
av fastari ogn. Bjørt Samuelsen heldur 
tí, at ábyrgdarøkið hjá 
Brúkaraumboðnum átti at verið víðkað 
til at fevna um hetta lógarøkið.

Eisini tá tað kemur til alt peningaøkið, 
er tørvur á betri eftirliti, kærumøguleika 
og ráðgeving.  Bjørt Samuelsen vísir á, 
at bankakundar frá tíð til aðra hava 
upp livað seg bóndafangaðar av 
sokallaðu bankaráðgevunum, ið fyrst 
og fremst eru sølufólk og ikki óheftir 
ráðgevar. Fleiri eru endaði í einari 
persónligari skuldarfellu, tí tey hava 
lænt alt ov nógv an pening, og tí er 
tørvur á óheftari skuldarráðgeving. 

Í londunum kring okkum er hetta við 
bankaráðgeving nógv frammi. Feskasta 
dømið er sakarmálið móti Jyske Bank, 
har danskir pensjónsuppspararar hava 
mist 800 mió. krónur, ið teir meina fyri 
stóran part er úrslit av vánaligari banka
ráðgeving. 

Enn manglar eitt bein
Fyrrverandi landsstýriskvinna í brúkaramálum, Bjørt Samuelsen, sum legði uppskot um Brúkara
umboð á ting, frøðist um, at stovnurin nú er komin. Men enn manglar eitt bein at verja brúkaran á 
fullgóðan hátt. Tjóðveldistingkvinnan heldur, at ein brúkarakærunevnd eigur at verða sett á stovn til at 
taka støðu í málum, har ósemja er millum keypara og seljara

Bjørt Samuelsen hevur hesa tingsetuna 
verið við til at leggja trý uppskot til 
samtyktar fram, sum snúgva seg um 
brúkaratrygd: Um at seta á stovn brúk
ara kærunevnd, um lóg um keyp og sølu 
av fastari ogn og um óhefta skuldar ráð
geving. Í viðmerkingunum til uppskotið 
um brúkarakærunevnd stendur millum 
annað: »Brúkaraumboðið skal halda 
eyga við, at marknaðarføringslógin 
verð  ur hildin og soleiðis tryggja góðan 
marknaðarføringssið í Føroyum. Brúk
ara umboðið hevur hinvegin bara heim
ild at viðgera brúkarakærumál, ið eru 
grundað á brot á marknaðar førings lóg
ina. Um ein føroyskur brúkari ikki er 
nøgdur við vøru ella tænastu, hann hev
ur keypt – tað veri seg fartelefon, vaski
maskinu, bilumvæling, frítíðarferð ella 
annað – er einasti møguleiki at fara 
rætt ar innar veg, um seljarin ikki vil lata 
handilin ganga aftur ella á annan hátt 
bøta um trupulleikan. Rættarmál eru 
dýr, krevja nógva tíð og eru sera upp
slítandi fyri báðar partar. Ein kærunevnd 
fyri brúkaramál hevði kunnað viðgjørt 
slík mál á ein einfaldan og rímiliga 
skjót an hátt.« Alt uppskotið kann lesast 
á www.logting.fo – uppskot 108/2009.

Uppskot um Brúkara
kærunevnd

– Við at víðka heimildirnar hjá Brúkara-
umboðnum, og harafturat seta á stovn 
brúkarakærunevnd, ber til at fáa eina 
verju av føroyska brúkaranum, ið vit sum 
samfelag kunnu vera tjent við. Tað sigur 
Bjørt Samuelsen, ið er limur í Løgtingsins 
vinnunevnd og framsøgukvinna hjá 
Tjóðveldi í brúkaramálum
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Í norðurlendskum høpi er lítil ivi um, at 
Føroyar liggja á aftasta plássi, tá tað 
kemur til at verja brúkarar. Eisini tey 
smærru londini, Ísland og Grønland, 
eru væl frammanfyri. Men hóast lógin 
ikki kom fyrr enn í 2008, eru nógv ár 
síðani, at fólk bæði uttan fyri og í polit
isku skipanini byrjaðu at arbeiða fram 
ímóti eini tilgongd at fáa bøtt rættar
støðuna hjá føroyskum brúkarum. Tað 
koma vit ikki nærri inn á her, tí meira 
stendur at lesa um stóra forarbeiðið og 
tilgongdina aðrastaðni í hesi ársfrá
greiðing.

Í politisku skipanini var ikki av álvara 
farið undir at fyrieika lóggávu grund ar
lagið, fyrr enn Turid Debes Hentze, 
løgfrøðingur, í 2004 av táverandi lands
stýri, varð sett at skriva eina frá greiðing 
um skipanirnar í okkara grannalondum 
við atliti  at fáa gjørt teir røttu karmarnar 
fyri brúkaraøkið í Føroyum.

Seinni setti Vinnumálaráðið ein 
ar beiðsbólk at arbeiða við at gera upp
skot til marknaðarføringslóg. Umframt 

umboð úr Vinnumálaráðnum sótu í 
hesum bólki umboð fyri Brúkara sam
takið, Kappingareftirlitið og Vinnu
húsið.

– Arbeiðsbólkurin hugdi eftir øllum 
teimum norðurlendsku lógunum, og 
avgjørt varð at brúka ta donsku lógina, 
sjálvt um onkur í arbeiðsbólkinum helt, 
at vit líka so væl kundu brúka ta norsku 
lógina sum grundarlag. Felags fyri tær 
báðar lógirnar er, at tær líkjast nógv, og 
vera mettar sum tær bestu í norður lond
um. Til dømis eru brúkaraumboðini í 
ávikavist Danmark og Noregi púra 
óheft av bæði vinnuni og tí politisku 
skipanini, sigur Arne Poulsen, aðalstjóri 
í Vinnumálaráðnum.

Tað eru tey bæði Niels Winther, 
deild arstjóri, og Erika Anne Hayfield, 
ráð gevi í Vinnumálaráðnum, ið vegna 
ráðið hava arbeitt við at evna til lógar
uppskotið um marknaðarføringslógina, 
sum varð samtykt í Løgtinginum í apíl  
2008.

– Millum annað tí vit mettu brúkaraøkið 
vera væl vart í Danmark, valdu vit at 

brúka donsku lógina sum fyrimynd fyri tí 
føroysku, sigur Arne Poulsen, aðalstjóri í 

Vinnumálaráðnum

Donsk lóg sum fyrimynd
Tað var ein arbeiðsbólkur settur saman av umboðum fyri Brúkarasamtakið, Kappingareftirlitið, 
Vinnuhúsið og Vinnumálaráðið, sum evnaði til uppskotið til føroyska marknaðarføringslóg, ið varð 
samtykt í Løgtingingum á vári 2008

Hóast tað finnast einstøk undantøk, so 
eru øll mál, ið verða løgd fyri ella tikin 
upp av Brúkaraumboðnum almenn, utt
an tá talan er um privatpersónar. Høv
uðs  endamálið við opinleikanum í sam 
bandi við tær avgerðir, ið stovnurin 
tekur, er at uppala vinnuna til góðan 
marknaðarføringssið. 

Tá  eitt mál stingur seg upp, fer eitt 
hoyringsumfar í gongd, har klagaði 
part urin sleppur at gera viðmerkingar 
til kæruna og koma við eini frágreiðing. 
Eftir at svarið er komið, verður hetta 
sent til kæraran, um tað ikki er Brúk
ara umboðið sjálvt, ið av sínum ein ting
um hevur tikið málið upp. Nýggi stovn
urin hevur tikið fleri mál upp, ið hava 
stungið seg upp í sambandi við lýsingar 
ella marknaðarátøk av ymsum slagi. 

Kærurnar koma aloftast frá einum 
kappingarneyta, ið heldur seg síggja 
mistøk ella onnur tekin um, at lógin 
ikki verður hildin í sambandi við eitt 
marknaðarátak. 

Leiðreglurnar áseta rættiliga neyvt, 

nær ein avgerð hjá Brúkaraumboðnum 
skal almannakunngerast ella ikki.

Tá  privatfólk kæra, verður kærarin 
hildin duldur. Orsøkin er, at ein og hvør 
skal hava møguleika fyri at venda sær 
til Brúkaraumboðið við einum trupul
leika, uttan at viðkomandi nýtist at ótt
ast fyri, at navnið kemur fram.

Privatfólk kunnu kæra dult
Øðrvísi er, tá ein fyritøka ella ein stovn
ur kærir. Her kann tað beinleiðis vera 
ein fyrimunur fyri málið, at almenning
urin fær at vita, hvør kærarin er og 
síggja hetta ígjøgnum brillurnar hjá 
einum møguligum kappingarneyta. 

– Í øllum málum geri eg eina meting 
av, hvussu breitt eitt ávíst maknaðarátak 
rakar. Eitt gott dømi er málið við Før
oya Banka, ið við óumbidnum sms
boð um fevnir um ein stóran skara av 
fólki. Í slíkum føri er avgjørt eingin 
orsøk til at halda nakað dult. Tað upp
alandi í lóg ini er júst, at almenningurin 

fær kunn leika til eitt møguligt brot á 
marknaðar føringslógina. Annars er 
vandi fyri, at hesar fyritøkur als ikki 
taka trupulleikan í álvara og kunnu 
freistast til at halda fram við at lógar
brotum, tí hetta ikki hevur fingið nóg 
týðiligar fylgjur, sigur Andrass Holm 
Arge, Brúkaraumboð. 

Hann vísir á, at her er leikluturin hjá 
fjømiðlunum sera týdningarmikil. Ein
ans á henda hátt er trygd fyri, at almenn
ingurin við vissu fær kunnleika til 
niður  støðurnar í klagunum. 

– Í grannalondunum hava brúkaramál 
sera stóran áhuga millum fólk. Tað er tí 
av alstórum týdningi, at avgerðir í brúk
aramálum verða umrøddar í miðlunum, 
tí í hesum liggur tann fyribyrgjandi 
ávirk     anin. Fyritøkur og vinnufólk 
síggja sjálv   andi, at tað ikki loysir seg at 
bróta lóg ina og vilja tí gera alt fyri at 
um       ganga vána   liga um  røðu, og tað gera 
tey best við at halda seg til góðan 
markn aðar føringssið, sigur Andrass 
Holm Arge at enda.

Flest allar avgerðir almennar
Sjálvt um flestu niðurstøður hjá Brúkaraumboðnum verða almannakunngjørdar, fáa kærdar fyritøkur 
góðan møguleika at rætta mistøk. Almenna umrøðan skal síggjast sum liður í at uppala vinnuna til at 
virka í eini skipan, har góður marknaðarføringssiður eigur at vera sjálvsagdur
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Stovnurin 
liggur væl
í Suðuroy
Brúkaraumboðið er óheft, men fíggjarliga og 
fyri sitingarliga varðar stovnurin av Vinnumála
ráðnum. Landsstýrismaðurin ivast onga løtu 
í, at tað var rætt at leggja stovnin uttan fyri 
miðstaðarøkið

Atfinningarnar ímóti at fara heilt til 
Suðuroyar við Brúkaraumboðnum vóru 
nógvar í byrjanini, tá landsstýrismaðurin 
í vinnumálum gjørdi av at leggja stovn
in í Vági. Johan Dahl ivast tó onga løtu 
í, at avgerðin var røtt.

– Samgonguflokkarnir hava avtalað, 
at nýggir almennir stovnar skulu leggj
ast uttan fyri Havnina, og tað er hetta, 
vit gera, slær Johan Dahl fast.

Hann heldur, at tey sum hava funnist 
at avgerðini, hava mistikið seg, tí higar
til hevur Brúkaraumboðið verið ein stór 
»succes«, sum hann málber seg. Hetta 
vísa øll málini, sum stovnurin hevur 
tikið upp hesa stuttu tíðina, hann hevur 
virkað. Tað tykist ongan týdning at 
hava, at stovnurin liggur langt frá Havn
ini.

Upp á spurningin um tað ikki sker í 
eyguni, tá landsstýrisfólk velja at leggja 
nýggjar almennar stovnar í sínum polit
iska heimabeiti, svarar landsstýrismað
urin í vinnumálum:

– Eg haldi tað vera heilt burturvið at 
fokusera upp á hetta, tí tað snýr seg ikki 
um, hvar stovnurin er lagdur, men at 
tað veruliga ber til at leggja almennar 
stovnar aðrastaðni enn í miðstaðar
økinum. Aðrir partar av landinum skulu 
eisini hava ágóða av nýggjum almennum 
arbeiðsplássum. Og við teldu, telefon 
og teimum annars góðu samskiftis
møguleikunum, vit hava í dag, ber til at 
arbeiða hvar sum helst. Í tann mun 
tørvur er á tí, kann hann vera í Havnini, 
meðan hann í frið og náðum kann sita í 

Suðuroy og arbeiða hinar dagarnar, sig
ur Johan Dahl. 

Landsstýrismaðurin er greiður yvir, 
at eitt starv ikki flytir tað stóra, men 
onkrastaðni mugu vit byjra, heldur 
hann.

– Við fjarleikanum og bert sjóvegis 
sambandi er Suðuroyggin verri fyri enn 
flest onnur øki, og ti má serliga hetta 
øki havast í huga, tá nýggj arbeiðspláss 
verða sett á stovn, sigur landsstýris
maðurin.

Lægri játtan enn ætlað.
Upprunaliga varð lagt upp til, at árliga 
játtanin til Brúkaraumboðið skuldi vera 
1,9 mió. krónur, men tá stovnurin kom 
á fíggjarlógina, varð upphæddin skarv
að niður í 1,2 mió. krónur. Hetta gjørdi, 
at peningur ikki var til fleiri fólk. 
Ætlanin var annars at seta skrivara og 
ein løgfrøðing afturat Andrassi Holm 
Arge, ið sjálvur er løgfrøðingur. Ístaðin 
hevur Brúkaraumboðið valt at keypa 
sær ráðgeving uttanífrá. Ein skipan, ið 
virkar væl, heldur landsstýrismaðurin í 
vinnumálum. 

– Brúkaraumboðið hevur víst, at tað 
ber til reka virksemið fyri ta játtan, sum 
nú einaferð er. Nógvir stovnar hava 
kanska í so lítla játtan, men í hesum 
tíðum mugu øll spara, og tí kann hesin 
nýggi stovnurin heldur ikki rokna við 
hægri játtan fyribils, sigur Johan Dahl. 

Landsstýrismaðurin ivast tó ikki í, at 
sum frálíður fara almennir stovnar í 

størri mun at arbeiða upp á tvørs, har 
hetta letur seg gera og er natúrligt. Til 
dømis við at veita løgfrøðiliga ráðgev
ing ella sínamillum hjálpa hvørjum 
øðrum við at loysa aðrar uppgávur.  

Johan Dahl heldur, at lógar heim
ildirnar fyri Brúkaraumboðið áttu at 
verið víðkaðar, so eitt nú fíggjarkervið 
verður fevnt av virkisøkinum hjá stovn
inum. 

– Danir hava »Pengeinstitutternes 
Ankeinstitut«, har peningastovnar ella 
onnur kunnu venda sær og klaga, um 
ein kappingarneyti tykist bróta markn
aðarføringslógina. Tann møguleikan 
eiga vit eisini at hava í Føroyum, heldur 
Jóhan Dahl. 

Landsstýrismaðurin í vinnumálum 
vísir á, at tá bankapakkarnir komu, 
góvu teir danska Brúkaraumboðnum 
heim ild at stevna bankum, sum ikki 
halda marknaðarføringslógina. 

Í løtuni førir danska brúkarastýrið 
royndarsakarmál fyri nøkur viðskifta
fólk hjá Jyske Bank fyri vánaliga 
ráðgeving í sambandi við pensjónsíløgur. 
Bankin lovaði ein vinning upp á sjey 
prosent um árið, men viðskiftafólkini 
hjá Jyska Bank hava ístaðin mist til
samans einar 800 mió. krónur.  Tað er 
komið fram, at virðisbrøvini høvdu 
sera stóran váða, og nú skal rætturin 
taka støðu til, um bankin helt sína 
skyldu og greiddi kundunum frá stóra 
váðanum.

– Hendan fyrsta tíðin við føroyskum 
brúkaraumboði vísir greitt, at onki er til 

hindurs fyri at leggja almennar stovnar uttan 
fyri miðstaðarøkið, heldur landsstýrismaðurin 

í vinnumálum, Johan Dahl
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Ivaleyst er tað sjálvbodnum felags
skapum fyri at takka, at brúkaraáhuga
mál eru gjørd sjónlig og mett so týð
andi, at grannalond okkara í dag hava 
sett á stovn brúkarastovnar beinleiðis í 
mið fyrisitingini. Heitini á hesum stovn
um eru brúkarastýri ella brúkaraverk. 
Knýtt at hesum stovnum við felags 
skriv stovu eru brúkaraumboð og brúk
ara kæru nevnd ir, sum virka óheft av 
mið fyri stitingini.

Hóast føroyska skipanin er bæði 
nýggjari og minni enn tær í hinum norð
urlondunum, so líkist okkara skipan 
mest tí donsku og norsku, ið báðar eru 
sjálvstøðugar og óheftar. Tað merkir, at 
skott er ímillum politisku skipanina og 
brúkarafyrisitingina.

Bæði í Finnlandi, Svøríki og Íslandi 
eru hesar skipanir undir beinleiðis ráð
harraeftirliti og liggja í ávísan mun 
saman við øðrum almennum stovnum.

Danmark
Danska lógin um marknaðarføring og 
brúkaraumboðið verður lýst soleiðis. 
Sambært marknaðarføringslógini hevur 
brúkaraumboðsmaðurin eftirlit við, at 
bæði privatar og almennar fyritøkur 
ikki bróta góðan marknarføringssið. Ei 

heldur at hesar fyritøkur bróta lógina í 
aðrar mátar, eins og tær halda tær regl
ur, sum vinnumálaráðharrin hevur sett í 
gildi. Brúkaraumboðsmaðurin kann 
taka stig til, at rættarmál í Sjó og Hand
ilsrættinum í Keypmannahavn um at 
seta bann fyri ávísum atgerðum, sum 
stríða ímóti marknaðarføringslógini. 
Her kunnu bøtur koma upp á tal, men 
eisini onnur revsing, um brot er framt á 
aðrar lógir. Eins og í Føroyum kann 
koma upp á tal at boða løgreglu ella 
ákæruvaldi frá, um tørvur er á at seta 
nærri kanningar í verk. Í sambandi við 
ónøktandi handlar ber til hjá brúkarum 
at venda sær til eina almenna brúk ara
kærunevnd, ið hevur heimild til at skera 
ígjøgnum.

Noreg, Svøríki og Grønland
Norska og svenska lóggávan líkist nógv 
teirri donsku, og koma vit tí ikki nærri 
inn á hesar. Ein munur er tó, at norska 
skipanin – eins og tann danska – er óheft 
at politisku skipanini. Tað er tann 
svenska ikki. Eisini grønlendska lóg
gávan líkist teirri donsku, men eftir litið 
og brúkaratænastan eru ikki so væl 
útbygd sum í Danmark og hinum lond
unum.  

Ísland
Í Íslandi liggur arbeiðið á brúkaraøkinum 
í stóran mun uttan fyri ta almennu skip
anina, og landið hevur hvørki alment 
brúkaraumboð ella kærunevnd. Eftir 
hvat skilst á brúkaranevndum har, er 
hetta ein veikleiki við skipanini. Brúk
arasamtakið í Íslandi er ein sjálvstøðug 
skipan, sum er stovnað av vanligum 
brúkarum. Umframt at upplýsa og hava 
ein virknan leiklut á brúkaraøkinum, 
viðger íslendska brúkarasamtakið 
kærumál, har einstaki brúkarin kann 
leita sær hjálp í sambandi við ein ónøkt
andi handil. Í øðrum norðurlondum eru 
tað í stóran mun almennir stovnar, ið 
veita hesa tænastu. Sjónarmiðið hjá 
politisku skipanini hevur frá byrjan av 
verið, at við at skipa seg á henda hátt, 
er tað fíggjarliga lættari fyri eitt land 
við so lágum fólkatali. Hetta sjónar
miðið tekur íslendska brúkarasamtakið 
ikki undir við. 

Finnland
Við ávísum frávikum og størri almenn
um eftirliti er finska skipanin rættiliga 
lík teirri íslendsku.

Ymsar skipanir í norðurlondum
Hóast tað almenna í flestu norðurlondum hevur eftirlit við brúkaraøkinum, er tað í stóran mun 
sjálvbodnir felagsskapir, sum hava lagt orku í at verja áhugamálini hjá brúkarum mótvegis vinnu ligum 
áhugamálum

Føroyski hátturin at skipa brúkaraøkið líkist mest tí danska og norska og minst tí íslendska og finska


