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Resume af ændringslove til lov om finansiel 

stabilitet 
 

1. Indledning 

I dette resume er samlet de ændringslove til lov om finansiel stabilitet, som 

ønskes sat i kraft for Færøerne. De ændringer, der følger af nærværende 

ændringslove, vil blive særskilt gennemgået: 

 
- Lov nr. 1231 af 18. december 2012 § 51 

- Lov nr. 1287 af 19. december 2012 § 16 

- Lov nr. 1613 af 26. december 2013 § 3 

- Lov nr. 268 af 25. marts 2014 § 18 

- Lov nr. 334 af 31. marts 2015 § 2 

 
Ændringslovene sætter udelukkende ændringer til lov om finansiel stabilitet i 

kraft for Færøerne. 

 
Lov om finansiel stabilitet, som gælder for Færøerne, er lovbekendtgørelse 

nr. 875 af 15. september 2009, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 273 af 

27. marts 2012. 

 
2. Resume af lov nr. 1231 af 18. december 2012 § 51 

Med lov nr. 1231 af 18. december 2012 § 51 skabes en hjemmel til, at Er- 

hvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og 

fra Finansiel Stabilitet, om forhold omfattet af lov om finansiel stabilitet eller 

regler udstedt i medfør af lov om finansiel stabilitet, skal foregå digitalt. Lige- 

ledes foreslås det, at der skabes en hjemmel til, at Erhvervsministeren kan 

fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder anvendelse 

af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur eller 

lignende. 

 
Herudover foreslås det med lovændringen, at der skabes en hjemmel til, at 

der kan fastsættes regler om, at Finansiel Stabilitet kan udstede afgørelser 

og andre dokumenter efter lov om finansiel stabilitet eller regler udstedt i 

medfør af loven uden underskrift, med maskinel eller på anden tilsvarende 

måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer 

entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. 
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3. Resume af lov 1287 af 19. december 2012 § 16 

Med lov nr. 1287 af 19. december 2012 § 16 foreslås det, at bestyrelsen i 

Finansiel Stabilitet skal bestå af op til 7 medlemmer, der vælges på general- 

forsamlingen. Efter den gældende bestemmelse skulle bestyrelsen bestå af 

7 medlemmer. Med ændringen skabes den fleksibilitet, som nødvendiggø- 

res af Finansiel Stabilitets særlige funktion som afviklingsselskab for nødli- 

dende pengeinstitutter med deraf stigende og faldende forretningsomfang. 

 
4. Resume af lov nr. 1613 af 26. december 2013 § 3 

Ændringen i lov nr. 1613 af 26. december 2013 § 3, sker som konsekvens 

af en ændring i lov om finansiel virksomhed, hvorved der indførtes et refi- 

nansieringsregister. Med ændringen tydeliggøres det, at i tilfælde af, at Fi- 

nansiel Stabilitet træder til som køber af et nødlidende pengeinstitut, vil Fi- 

nansiel Stabilitet skulle overtage den serviceaftale, der forligger, som følge 

af det nødlidende pengeinstituts salg af et refinansieringsregister til en be- 

rettiget enhed, med mindre der i den indgåede aftale mellem pengeinstitut- 

tet og den berettigede enhed er angivet en sekundær administrator af låne- 

forholdene. 

 
Endvidere tydeliggøres det med lovændringen, at i tilfælde af, at Finansiel 

Stabilitet medvirker til afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, vil Finansiel 

Stabilitet også skulle overtage den serviceaftale, der foreligger, som følge af 

det nødlidende pengeinstituts salg af et refinansieringsregister til en beretti- 

get enhed, med mindre der i den indgåede aftale mellem pengeinstituttet og 

den berettigede enhed er angivet en sekundær administrator af låneforhol- 

dene. 

 
5. Resume af lov nr. 268 af 25. marts 2014 § 18 

Ændringerne i lov nr. 268 af 25. marts 2014 § 18, sker som konsekvens af 

ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og in- 

vesteringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov. Visse områder, 

som efter gældende ret er reguleret i lov om finansiel virksomhed og Be- 

kendtgørelse om opgørelse af basiskapital, vil efter de foreslåede ændringer 

fremadrettet blive reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitut- 

ter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov. De fore- 

slåede ændringer i lov om finansiel stabilitet er en konsekvens heraf. 

 
6. Resume af lov nr. 334 af 31. marts 2015 § 2 

Med lov nr. 334 af 31. marts 2015 § 2 foreslås det, at lov om finansiel stabi- 

litet i vidt omfang ophæves, hvilket skyldes, at lov om finansiel stabilitet som 

følge af gennemførelsen af BRRD-pakken fremadrettet kun skal gælde for 

den resterende afvikling af de allerede overtagne aktiviteter, som Finansiel 

Stabilitet A/S har overtaget under Bankbakken, Exitpakken og Konsolide- 
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ringspakken samt afviklingen af de udestående individuelle garantier, som 

Finansiel Stabilitet A/S har udstedt under Kreditpakken med efterfølgende 

forlængelser. 

 
De ændringer, som er foretaget i lov om finansiel stabilitet ved § 51 i lov nr. 

1231 af 18. december 2012, § 16 i lov nr. 1287 af 19. december 2012, § 3 i 

lov nr. 1613 af 26. december 2013, § 18 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 

2 i lov nr. 334 af 31. marts 2015 ophæves med denne lov (lov nr. 334 af 31. 

marts 2015 § 2) 


