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Til: Statsministeren

Dato: 16. januar 2009

Stillet af: Høgni Hoydal (TF)

Hvorfor har statsministeren valgt at afslå den færøske lagmands skriftlige 

anmodning om, at færøske myndigheder medinddrages i forhandlingerne om 

en statslig kreditpakke til pengeinstitutter under dansk lovgivning, og hvordan 

stemmer dette overens med statsministerens gentagne erklæringer om 

»ligeværdige parter«?

(Spm. nr. S 990).

Begrundelse

Den 12. december 2008 sender den færøske lagmand et brev til statsministeren, 

hvori han anmoder om, at færøske myndigheder bliver rettidigt orienteret og inddraget 

i forhandlingerne om den såkaldte bankpakke nr. 2. 

Lagmanden påviser, at al lovgivning omkring bank- og finanssektoren er et dansk 

ansvarsområde, hvor Danmark altså har lovgivningskompetencen på Færøernes 

vegne. 

Og lagmanden skriver således til statsministeren:

»Som Færøernes regeringschef ønsker jeg, at vores myndigheder på ligeværdig vis 

får rettidig orientering om alle sager af relevans for Færøerne. Med baggrund i 

ovenstående anmoder jeg om, at det færøske finansministerium får mulighed for at 

være med i forberedelsen af den aktuelle bankpakke«.

Den 15. januar - altså mere end en måned efter - svarer statsministeren, og han 

afviser lagmandens anmodning. I stedet siger statsministeren, at når en løsning kan 

øjnes i Danmark, vil Færøerne blive orienteret og kan efterfølgende vurdere, om man 

vil blive del af den forhandlede løsning.

Færøerne får således ingen indflydelse på en kreditpakkes udformning og kan ikke 

forberede sig på, hvordan en sådan pakke kan sættes i kraft på Færøerne, og 

hvordan den kan tilpasses til den færøske økonomi og finanssektor, der som bekendt 

er en i høj grad selvstændig økonomi, og hvor finanssektoren har helt andre 

forudsætninger og struktur. 

Spørgsmålet stilles derfor bl.a.at få afklaret om, i fald den danske stat tilfører danske 

pengeinstitutter kapital og måske endda aktiekapital, det så også vil betyde, at den 

danske stat agter at sætte kapital i færøske pengeinstitutter?

På Folketingets formands vegne

Lovsekretariatet

Den 16. januar 2009

Lovsekretariatet


