
Viðmerkingar frá danska Vinnu- og vakstrarmálaráðnum 

 

Vedhæftet finder du vores foreløbige kommentarer til jeres udkast til lagtingslovforslag om etablering af 
Færøernes Landsbank og Færøernes systemiske risikoråd. Jf. vores snak i sidste uge er der ikke tale om 
tekstnære forslag til justeringer, da vi ikke har kunnet nå at udfærdige sådanne med så kort varsel. 
  

Som du kan se af vedhæftede, mener vi ikke, at lagtingslovforslaget er i overensstemmelse med 
kompetencefordelingen mellem Danmark og Færøerne. Derfor bør det justeres på en række punkter. 
  
Jeg vil særligt fremhæve kommentaren til § 23 i jeres lovforslag, som vi mener, bør justeres til alene at 
omfatte forsikring, pension og realkredit (som er færøsk-ansvarsområde). Bestemmelsen bør således ikke 
omhandle færøske pengeinstitutter, som er et dansk ansvarsområde, og dette bør fremgå af 
bemærkningerne til lovforslaget. 
  
Spørgsmålet om, hvornår der kan videregives oplysninger er i dag reguleret i lovgivningen. Spørgsmålet om 
videregivelse af oplysninger forudsættes at blive drøftet i den videre dialog.  
  
Samtidig vil jeg fremhæve kommentaren om, at den aftalebaserede ordning ift. det danske systemiske 
risikoråd (omhandlende de færøske pengeinstitutter) bør beskrives i bemærkningerne. 
  
Det vil være en klar fordel, hvis I kan justere jeres lagtingslovforslag jf. vores bemærkninger og så sende os 
en justeret, oversat version af forslaget. Derefter kan vi sende tekstnære forslag i august. Hvis I ønsker det 
kan vi i den sammenhæng bede Justitsministeriet om at afgive lovtekniske bemærkninger.  Lad os gerne 
vide om I ønsker det. 
 
 

  
Til § 19: Spørgsmålet om, hvornår der kan videregives oplysninger fra Finanstilsynet er i dag reguleret i lovgivningen. 

Spørgsmålet om videregivelse af oplysninger forudsættes at blive drøftet i den videre dialog. 

 

Til § 21: Se kommentar til § 23. Bestemmelserne kan godt formuleres, så FO risikoråd har til opgave at identificere 

risici i finanssektoren. FO risikoråd kan dog ikke tillægges tilsyn eller egentlige beføjelser inden for DK ansvarsområder 

udover muligheden for at afgive ikke-bindende anbefalinger mv. til DK risikoråd. 

 

Til § 22, stk 2: Upræcist formuleret, idet danske myndigheder også virker for finansiel stabilitet på Færøerne.  

Før lagtingslovforslaget bliver fremsat, bør DK myndigheders evt. deltagelse i rådet afklares. 

 

Til § 23: Bestemmelserne kan godt formuleres, så FO risikoråd har til opgave at identificere risici i finanssektoren. FO 

risikoråd kan dog ikke tillægges tilsyn eller egentlige beføjelser inden for DK ansvarsområder udover muligheden for at 

afgive ikke-bindende anbefalinger mv. til DK risikoråd. 

 

Bestemmelserne bør derudover afgrænses til kun at omfatte forsikring, pension og realkredit (som er FO-

ansvarsområde). I bemærkningerne bør den aftalebaserede ordning ift. DK risikoråd beskrives. 

 

Der bør i bemærkningerne til lovforslaget klart skelnes mellem anbefalinger rettet mod hhv. FO myndigheder og 

”udtalelser” eller lign. til DK myndigheder. Samtidig bør den ordning ift. DK systemisk risikoråd, som der aftales, 

beskrives, ligesom det klart bør fremgå, at advarsler mv. ikke medfører en handlepligt for DK myndigheder. 

 


