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Bakstøði fyri frágreiðing um hagtøl hjá MBF 
Meginfelag teirra brekaðu, MBF, fær á hvørjum ári stuðul frá Almannamálaráðnum. Stuðulin 

verður latin á fíggjarlógini, og í 2014 var játtanin 1.500.000 kr. 

Reglugerð er gjørd fyri stuðlinum, og har er ásett, at ein treyt fyri at fáa stuðul er, at felagið 

veitir Almannamálaráðnum hagtøl um virksemi sítt.  

Eitt sindur um MBF 
MBF er eitt meginfelag við 24 limafeløgum, ið tilsamans hava umleið 4.000 limir. 

Limafeløgini favna um 4 ymsar bólkar av brekum, nevniliga rørslu brek, medisinsk brek, 

samskiftis brek og sálarlig/neurologisk brek. 

MBF arbeiðir fyri at fremja felags áhugamál hjá limafeløgunum. 

Í stevnuskránni stendur: 

 MBF arbeiðir fyri líkarætti, 

 MBF hevur til endamáls at bøta um støðuna og lívskorini í samfelagnum hjá teimum, 

ið bera brek, 

 MBF er óheft partapolitiskt og átrúnaðarliga. 

MBF samskiftir við politisku skipanina, myndugleikar og onnur fyri at tryggja einstaklingum, 

ið bera brek, sjálvsavgerðarrætt í gerandisdegnum. 

MBF arbeiðir við brekpolitikki, ið fevnir um øll samfelagsviðurskifti. MBF ráðgevur og tekur 

sær ikki av einstaklingamálum - tað gera tey einstøku limafeløgini. 

Meginfelagið verður stjórnað av eini starvsnevnd, ið telur 5 limir. Nevndin hevur fund 

einaferð um mánaðin og annars eftir tørvi. Starvsnevndin hevur ábyrgd av rakstri felagsins. 

ST sáttmálin um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, er grundarlagið fyri politiska 

arbeiðinum hjá MBF. 

MBF hevur limaskap í HNR, sum er eitt meginfelag fyri meginfeløg innan brekøkið í 

Danmark, Noregi, Svøríki, Finnlandi, Álandi, Íslandi og Grønlandi. 

MBF hevur eisini umboð í “Rådet for nordisk samarbete om funktionshinder”. 
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Gjøgnumgongd av úrslitinum av skrásetingini hjá MBF 

Áheitanir til felagið býtt á mánaðir 
MBF hevur latið inn 1668 oyðibløð fyri 2014. Talvan niðanfyri vísir býtið av áheitanum yvir 

mánaðir. 

 

Skrásetingarnar eru størri í fyrru helvt av árinum, og í juli og august, tá MBF skrivstovan er 

afturlatin vegna summarfrítíð, er nógv minni. Talið av áheitanum er hægst í januar, tá fleiri 

enn 200 áheitanir vóru til MBF, men eisini í februar,  mars, mai og september eru fleiri enn 

150 áheitanir um mánaðin.  

Hjá flestu feløgum er vanligt, at nógv færri áheitanir eru í desember, tá nógvir frídagar eru. 

Hvat orsøkin er til, at tað eru so fáar áheitanir í november er óvist.  

Áheitanin er umvegis 
Talvan niðanfyri vísir, hvussu viðskiftafólk seta seg í samband við MBF. Hjá MBF er 

teldupostur nógv tann mest nýtti hátturin at seta seg í samband við felagið, meðan telefon 

eisini verður brúkt. Einans fimm fólk vendu sær til MBF við at møta upp hjá MBF. 
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Hvørjum er áheitanin frá 
Talvan niðanfyri vísir, hvør tað er, sum vendir sær til felagið. Hjá MBF eru tað viðkomandi, 

sum hevur eitthvørt mál at taka upp við MBF, og aðrir felagsskapir. At talið av felagsskapum 

er so høgt samsvarar  væl við, at MBF er eitt meginfelag fyri onnur serfeløg.  

MBF hevur greitt frá, at “Øðrum” kunnu eitt nú vera útlendingar, ið venda sær til MBF við 

fyrispurningi í sambandi við, at tey koma til Føroyar at ferðast, skúlaflokkar ella næmingar, 

sum skriva uppgávur o.tíl. 

 

Nýggj ella afturvendandi áheitan 
Flestu áheitanir til MBF eru áheitanir frá fólkum, sum hava verið í samband við MBF áður, 

men tá um onnur mál. Hetta merkir, at tað eru viðskiftafólk, sum kenna til felagið, sum brúka 

felagið meira enn einaferð. Talið av afturvendandi um saman mál er lágt. Tað merkir, at 

flestu mál verða loyst beinanvegin. Talið av fólkum, ið venda sær til MBF fyri fyrstu ferð er 

eisini høgt, tað merkir at MBF hevur eisini samband við nógv nýggj viðskiftafólk í 2014, og 

hetta talið er nógv størri enn fyri seinni helvt av 2013, sum tá var áleið 20%. 
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Kyn og aldursbólkur 
Av teimum 978 skrásetingunum til henda spurning, eru tað fleiri kvinnur enn menn, ið venda 

sær til MBF. Sigast kann, at tað er rættiliga vanligt at kynsbýtið er soleiðis fyri flestu feløg, 

sum lata inn hagtøl til Almannamálaráðið. 

  

 

Av teimum 935 skrásetingunum til spurning um aldur eru nógv flestu áheitanirnar til MBF 

úr aldursbólkinum 30-65 ár, talan er um nærum 90%. Talið av teimum omanfyri 65 ár er 7 

%, meðan tey í aldrinum 18-29 ár einans er 3 %. 
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Familjuviðurskifti, bústaður, starvsviðurskifti og upprunaland 
Tá spurt verður um familjuviðurskifti, eru flestu í hjúnarbandi/sambúgvandi við børnum, 

63 %, meðan 17 % eru støk við børnum.  

 

 

Av teimum 795 skrásetingunum, sum MBF hevur gjørt í mun til, hvar í landinum fólkini 

búgva, sum venda seg til felagið, búgva nærum 60% í Tórshavnar økinum, 14% í Eysturoyar 

økinum, 12% í Norðoya økinum, 10% í Vága og Norðstreymoyar økinum og 5% í Sandoyar 

og Suðuroyar økinum. 

 

Samlaða fólkatalsbýtið í Føroyum millum tey fimm økini, er ávikavist: 

 Tórshavnar øki 41% 

 Norðoyar øki 12% 

 Eysturoyar øki 24% 

 Vága og Norðstreymoyar øki 10%  

 Sandoyar og Suðuroyar øki 12% 
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Av hesum sæst, at tað eru lutfalsliga færri úr Sandoyar og Suðuroyar og Eysturoyar økinum, 

ið venda sær til MBF. Talið av áheitanum úr Tórshavnar økinum er yvirumboðað, meðan 

lutfallið samsvarar við fólkatalið í Norðoyar, Vága og Norðstreymoyar økjunum. 

Av teimum 486 skrásetingunum, ið eru gjørdar til spurning um starvsviðurskifti, eru tey, 

sum venda sær til MBF, serliga lønmóttakarar, heili 83 %, meðan talið av pensjónistum er 

11 %. Hesin spurningur skal einans skrásetast í teimum førum, har tað er viðkomandi fyri 

felagsskapin og fyrispurningin at skráseta hetta, og tí eru so fáar skrásetingar til henda 

spurning. 

 

 

Tá spurt verður um upprunaland, eru allar flestu av teimum, ið venda sær til MBF, úr 

Føroyum. Til henda spurning eru 658 skrásetingar, í mun til 1668 av samlaðu skrásetingum. 

Hesin spurningur verður eins svaraður í teimum førum har tað er viðkomandi. 
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Úrslit av áheitanini 
Allar flestu áheitanir verða avgreiddar alt fyri eitt. Í nøkrum fáum førum er avtala um gjørd 

um víðari vegleiðing, og í nøkrum førum er víst til onnur.  

Sambært skrásetingini eru tað í 86 førum gjørd avtala um víðari vegleiðingin. Av hesum eru 

13 verið einsamallur í samrøðu, 13 víðari ráðgeving og 63 annað. 

 

Hvaðani stavar kunnleikin um felagið 
At enda verður spurt um, hvar viðkomandi hevur hoyrt um felagið. Hetta er ein viðkomandi 

spurningur hjá felagnum at vita, soleiðis at tey fáa at vita, um t.d. teirra lýsingarhættir eru 

nøktandi.  

Av teimum áheitanum, har hetta er skrásett, 857 førum, kenna so at siga øll viðskiftafólkini 

hjá MBF felagið frá heimasíðu felagsins.  
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Samanumtøka 

Hetta er aðru ferð at Almannamálaráðið viðgerð og skrivar frágreiðing um innkomnu 

hagtølunum hjá MBF, og hesaferð er talan um eitt heilt ár. Mett verður, at skrásetingarnar 

eru í lagi og geva eitt gott innlit í virksemi hjá MBF – bæði í mun til nær og hvussu 

viðskiftafólk venda sær til MBF, og eina hóming av hvørji hesi eru.  

MBF hevur havt høvi til at gera viðmerkingar til frágreiðingina, og hevur góðkent tekstin og 

givið loyvið til, at hagtølini verða almenn. 
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Fylgiskjal 

 

Hagtalsoyðiblað 



 
 
 

1. Dagfesting 

___│___│_____ 
(dd mm áááá) 

3. Áheitanin er umvegis 

1 □ Telefon ella SMS 

2 □ Teldupost ella sosialum miðlum 

3 □ Persónliga viðtalu 

4 □ Annað _____________ 

4. Hvør setir áheitanina fram 

(Bara ein krossur) 

1 □ Viðkomandi, ið leitar sær ráð ella 
vegleiðing hjá felagsskapinum 

2 □ Avvarðandi, t.d. hjúnafelagi, sambúgvi, 
foreldur, børn hjá viðkomandi 

3 □ Nærumhvørvinum 

4 □ Arbeiðsfelagi 

5 □ Myndugleiki, stovnur ella fakpersónur1 

9 □ Felagsskapur 

10 □ Fjølmiðlar 

11 □ Onnur __________________ 

5. Nýggj ella afturvendandi áheitan  

1 □ Fyrsta samskifti við felagið 

2 □ Vendir aftur um mál, sum ikki er 
avgreitt 

3 □ Hevur fyrr verið í samband við felagið, 
men um annað mál 

4 □ Annað ___________________ 

 

                                                
1 T.d. lækni, lærari, námsfrøðingur, 
sosialráðgevi, stuðul, løgreglufólk o.a.   

6. Kyn á viðkomandi, ið áheitanin 
snýr seg um 

1 □ Kvinna  

2 □ Maður    

   □ Ikki upplýst 

7. Aldur á viðkomandi, ið áheitanin 
snýr seg um 

1 □ yngri enn 18 ár 

2 □ 18-29 ár 

3 □ 30-65 ár  

4 □ eldri enn 65 ár 

   □ Ikki upplýst 

8. Familjuviðurskifti  

 (Skal einans svarast um hetta er viðkomandi fyri 
felagsskapin - Bara ein krossur) 

1 □ Stakur uttan børn 

2 □ Stakur við børnum 

3 □ Í hjúnalagi/sambúgvi uttan børn 

4 □ Í hjúnalagi/sambúgvi við børnum 

5 □ Heimabúgvandi 
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9. Viðkomandi býr í øki2 

1 □ Tórshavnar øki 

2 □ Norðoya øki 

3 □ Eysturoyar øki 

4 □ Vága og Norðstreymoyar øki 

5 □ Sandoyar og Suðuroyar øki 

6 □ Ikki upplýst 

10. Starv 

(Skal einans svarast um viðkomandi fyri felagsskapin 
- Bara ein krossur) 

1 □ Sjálvstøðugur 

2 □ Lønmóttakari 

3 □ Lesandi/næmingur /undir útbúgving 

4 □ Arbeiðsleysur 

5 □ Pensjónistur 

6 □ Annað ___________________ 

7 □ Ikki upplýst 

11. Upprunaland hjá viðkomandi 

1 □ Føroyar 

2 □ Úr einum Norðurlandi 

3 □ Annað3 __________________ 

4 □ Ikki upplýst 

 

 

 

 

                                                
2 Tórshavnar øki fevnir um Tórshavnar 

kommunu.  
Norðoya Øki fevnir um Fugloyar, Viðareiðis, 
Hvannasunds, Klaksvíkar, Kunoyar og Húsa 
kommunur.  
Eysturoyar Øki fevnir um Eysturkommunu, 
Sunda, Fuglafjarðar, Runavíkar, Nes, Sjóvar og 
Eiðis kommunur.  
Vága og Norðstreymoyar Øki fevnir um Vága, 

12. Úrslit av áheitanini 

1 □ Avgreitt  

2 □ Avtala gjørd um víðari vegleiðing og 
ráðgeving í felagsskapinum 

- um nr. 2: 

2a □ Einsamallur í samrøðu  

2b □ Bólkasamrøða  

2c □ Annað _____________  

3 □ Víst til annan myndugleika4  

4 □ Annað_________________________ 

13. Hvar hevur viðkomandi, ið 
vendir sær til tykkara, hoyrt um 
felagið 

1 □ Á heimasíðu felagsins 

2 □ Á smáriti ella kunningarblaði e.l. 

3 □ Frá lýsing á netinum ella fjølmiðlunum 

4 □ Frá almennum myndugleika 

5 □ Frá familju ella vinum 

6 □ Aðrastaðni _____________________ 

7 □ Ikki upplýst 

14. Viðmerkingar : 

-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

 

Sørvágs, Kvívíkar og Vestmanna kommunur.  
Sandoyar og Suðuroyar Øki fevnir um 
Skopunar, Sands, Skálavíkar, Húsavíkar, 
Skúvoyar, Hvalbiar, Tvøroyrar, Fámjins, Hovs, 
Porkeris, Vágs og Sumbiar kommunur. 
3 Landið skal bara skrivast, um viðkomandi fyri 

felagsskapin 
4 T.d. løgregla, stovnar undir landinum ella 

kommunum o.a. 


