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Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir er 
ferð amála,- iðnaðar- og nýsköpun-
ar ráðherra en síðast en ekki síst er 
hún ráðherra neytendamála. Neyt-
endablaðinu lék forvitni á að vita 
hver væri afstaða nýs ráðherra til 
neytendamálanna.

Hver verða fyrstu verkefni þín á 
sviði neytendamála?
Ég stefni að því að flytja Alþingi skýrslu 
um stöðu neytendamála nú á vorþingi 
en þar munu koma fram helstu verk
efni sem unnið er að og eru í bígerð á 
næstunni. Verður þetta í fyrsta skipti 
sem ráðherra neytendamála flytur 
Alþingi skýrslu um neytendamál. 

Finnst þér stjórnvöld hafa sýnt 
þessummálaflokkinægilegan
skilningígegnumtíðina?
Auðvitað má alltaf deila um það en 
ég tel að flutningur málaflokksins milli 

„Upplýstir neytendur  
eru öflugri neytendur“ 

ráðuneyta innan Stjórnarráðsins á 
undanförnum árum hafi gert það að 
verkum að hann hafi að einhverju leyti 
fengið minna vægi en ella. 

Verðurmálaflokknumgerthærra
undirhöfðinúþegarhannflyst
yfiríannaðráðuneyti?
Það er ákveðin samlegð með neyt
enda  málunum og öðrum málaflokkum 
míns ráðuneytis en neytendamálin eru 
á skrifstofu með iðnaðar og nýsköpun
armálum og með því vona ég að fáist 
betri yfirsýn og skýrari nálgun. 

Telurðuaðgefaþurfineytenda
málunummeiravægienverið
hefur? 
Já. En ég legg áherslu á að það sé á 
forsendum neytendanna sjálfra þótt 
stjórnvöld hafi vitaskuld hlutverk líka. 
Neytendur sjálfir geta stjórnað því mjög 
hvaða vægi neytendamál hafa. 

Hvernigfinnstþéríslenskirneyt
endurstandasigsamanboriðvið
t.d.Norðurlöndin?Erumviðnógu
upplýstogkröfuhörð?
Við getum staðið okkur betur en það 
hefur samt átt sér stað breyting á und
anförnum misserum þar sem fólk er 
farið að gera meiri kröfur til t.d. merk
inga á vörum. Upplýstir neytendur eru 
öflugri neytendur. Á Norðurlöndunum 
eru samtök neytenda mjög virk en ég 
vil leggja mitt af mörkum til að efla 
samtök neytenda hér á Íslandi, m.a. 
með því að fela þeim fleiri verkefni í 
umboði stjórnvalda. 

Hversumikilvægtfinnstþérað
neytendurséuupplýstirogvirkir?
Það skiptir máli að við öll séum virkir 
neytendur í okkar daglega lífi en þá 

skiptir líka máli að við séum upplýst 
um réttindi okkur og þekkjum t.d. reglur 
sem gilda um leiðir til að leita réttar 
okk ar í samskiptum við seljendur. 

Meðhvaðahættierhægtaðefla
neytendaverndogneytendavitund
Íslendinga?
Það er best gert með fræðslu, með 
stöð  ugri umræðu um réttindi og kæru
leiðir en einnig með endurskoðun og 
einföldun á ákveðnu leiðakerfi fyrir 
neyt endur hér á landi varðandi hvert 
skal leita með ágreiningsefni. Seljendur 
ættu að gera sér grein fyrir virði þess 
að hafa ánægða viðskiptavini og neyt
endur – það þurfa neytendur að sýna 
seljendum. 

Hvernigneytandiernýrráðherra
neytendamála? 
Ætli ég sé ekki bara heldur hefðbundinn 
neytandi. Ég skoða hvað hlutirnir kosta, 
allt sem ég kaupi, hvort sem það er 
mat ur eða önnur vara. Ég vil vita um 
uppruna vöru, m.a. þess vegna kaupi 
ég íslenska matvöru þegar ég hef kost 
á því. Okkur vantar oft upplýsingar um 
uppruna matar og aðstæður hjá þeim 
sem búa til vöru til dæmis. Ég myndi 
líklega versla með öðrum hætti ef ég 
hefði betri upplýsingar um þetta. 

Áhvaðasviðumertugóðurneyt
andiogáhvaðasviðummættirðu
takaþigá?
Þar sem ég mætti taka mig á er mað
urinn minn reyndar öflugri og öfugt. 
Svo saman erum við ágætir neytendur 
á heimilinu, ég í matvöruverslunum til 
dæmis og hann í tryggingum og öðru. 
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