AFTALE MELLEM DEN DANSKE REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre,
som er besluttet på at fremme et nyt grundlag for det bilaterale samvirke og på baggrund heraf er
indstillet på at indlede forhandlinger, på Landsstyrets foranledning, om de fremtidige bilaterale
relationer,
som har det forsæt, at Færøernes Landsstyres gæld til Den Danske Stat omlægges og saneres under
hensyntagen til, at gældsafviklingen står i rimeligt forhold til den færøske økonomis bæredygtighed,
som bekræfter, at der i gennem denne aftale er opnået forlig mellem Den Danske Regering og
Færøernes Landsstyre i den færøske banksag,
er enige om følgende:
Artikel 1
Den færøske banksag.
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre har taget konklusionerne vedrørende aktiebyttet
mellem Den Danske Bank og Finansieringsfonden af 1992 i beretningen afgivet af
undersøgelseskommissionen vedrørende den færøske banksag til efterretning.
Landsstyret har ved tidligere forhandlinger med Regeringen gjort gældende, at Færøerne ved
rekapitaliseringen af bankerne er kommet til at bære en uforholdsmæssig stor del af disse
omkostninger.
I betragtning af, at det af beretningen fremgår, at Regeringens og Landsstyrets samtykke til
aktiebyttet mellem Den Danske Bank og Finansieringsfonden af 1992 har været baseret på urigtige
forudsætninger, er der enighed om, at med denne aftale kompenseres Færøerne herfor.
I anledning heraf frafalder Landsstyret at gøre eventuelle retskrav mod Den Danske Stat hidrørende
fra den færøske banksag gældende over for Staten og hæver den af Landsstyret mod Den Danske
Stat anlagte retssag. Den Danske Stat betaler Landsstyrets samlede omkostninger i forbindelse med
denne retssag, herunder den indbetalte retsafgift.
Såfremt der ikke mellem parterne kan opnås enighed om størrelsen af omkostningerne, overlades
det til Østre Landsret (med sædvanlig adgang til at søge landsrettens afgørelse indbragt for
Højesteret) at træffe bestemmelse om sagsomkostninger efter sædvanlige principper.
Landsstyret viderefører den af Landsstyret anlagte retssag mod Den Danske Bank og tiltræder
herved, at den i artikel 2 aftalte gældsnedskrivning reduceres med det nettobeløb, som Landsstyret
eventuelt som et resultat af retssagen måtte blive tilkendt af Den Danske Bank. Dette beløb
indbetales som et ekstraordinært afdrag til staten. Staten afholder alle udgifter ved videreførelsen af
denne sag, herunder de sagsomkostninger, som Landsstyret eventuelt måtte blive pålagt at betale i
tilfælde af frifindelse af Den Danske Bank.
I betragtning af at Den Danske Stat, som følge af denne aftale har den økonomiske interesse i
videreførelsen af retssagen mod Den Danske Bank, bemyndiger Landsstyret Regeringen til at
forhandle med Den Danske Bank om en eventuel forligsmæssig afslutning af sagen og at indgå
aftale på Landsstyrets vegne herom.
Landsstyret er indforstået med, at Den Danske Stat kan indgå en separat aftale med
Finansieringsfonden af 1992 om fondens videreførelse af sit sagsanlæg mod Den Danske Bank,
herunder om transport til Staten af det beløb, som banken måtte blive pålagt at betale til fonden.

Artikel 2
Færøernes Landsstyres gæld til Den Danske Stat.
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er enige om, at Landsstyrets gæld til Den Danske
Stat og gældsafviklingen må stå i et rimeligt forhold til den færøske økonomis bæredygtighed. Når
henses hertil, samt den kompensation som tilkommer Landsstyret i banksagen, nedskrives
Landsstyrets gæld til Staten med 900 mio. kr.
Af restgælden henstår 500 mio. kr. som et rente- og afdragsfrit lån. Afviklingen heraf aftales i takt
med eventuelle indtægter fra fremtidig råstofudvinding. Dog afskrives gælden efter 20 år, såfremt
der ikke på det tidspunkt er startet udvinding af råstoffer.
Den resterende gæld afvikles som et 20-årigt annuitetslån på 4023 mio. kr. til en fast årlig rente på 5
pct. Annuiteten fastsættes til 323 mio. kr. årligt. Landsstyret har ret til førtidig indfrielse af
restgælden helt eller delvis.
Artikel 3
Bloktilskuddet
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er enige om, at Den Danske Stat yder et årligt
bloktilskud til Færøernes finanslov på 932 mio. kr. for årene 1999, 2000 og 2001 uændret på 1999niveauet realt. Det bemærkes, at spørgsmålet om blokstilskuddet tages op til revision i forbindelse
med kommende forhandlinger om en nyordning af forholdet mellem Danmark og Færøerne.
Artikel 4
Finansieringsfonden af 1992
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er enige om, at Den Danske Stat afvikler sit
engagement i Finansieringsfonden af 1992 inden udgangen af 1998. Finansieringsfondens
vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.
Finansieringsfonden undergives det almindelige fondstilsyn.
Artikel 5
Færøernes Erhvervsudviklingsinstitut
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er enige om, at Den Danske Stat afvikler sit
engagement i Færøernes Erhvervsudviklingsinstitut inden udgangen af 1998. Statens lån til
Erhvervsudviklingsinstituttet, som er et 10 årigt rente- og afdragsfrit lån og som pr. 1. juni 1998
udgør 99 mio. kr., konverteres forud herfor til indskudskapital.
Erhvervsudviklingsinstituttets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.
Erhvervsudviklingsinstituttet undergives det almindelige fondstilsyn.
Artikel 6
Færøernes Realkreditinstitut
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er enige om, at Færøernes Realkreditinstitut
overtages af Landsstyret som færøsk særanliggende. Regeringen er indforstået med, at de statslige
garantier, som allerede eksisterer i Realkreditinstituttet, bibeholdes til deres automatiske udløb.
Landsstyret vil fremsætte forslag til lagtingslov i overensstemmelse hermed.
Folketingets repræsentation i Realkreditinstituttets repræsentantskab bortfalder, når de eksisterende
statsgaranterede obligationslån udløber.
Artikel 7
Kreditinstitutter m.v.
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er enige om, at spørgsmålet om tilsynet med

færøske kreditinstitutter vil indgå i de kommende forhandlinger om en nyordning af forholdet
mellem Danmark og Færøerne. Den Kongelige Bankkommissær (økonomiministeren) vil underrette
om og drøfte udviklingen i den finansielle sektor og de finansielle markeder med den repræsentant
for Landsstyret, der omtales i lov om pengesedler m.v. på Færøerne. Den Kongelige
Bankkommissær og Danmarks Nationalbank vil endvidere løbende underrette Landsstyret om den
penge- og valutamæssige udvikling.
Artikel 8
Ansvaret for den økonomiske politik
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er enige om, at ansvaret for den økonomiske politik
på Færøerne, herunder for fremtidig låneoptagelse og garantistillelser, indenfor de rammer som
følger af hjemmestyreloven, ligger hos Landsstyret. Herved er samtlige begrænsninger i
Landsstyrets låneoptagelser og garantistillelser bortfaldet.
Artikel 9
Fremtidige bilaterale relationer mellem Danmark og Færøerne
Den Danske Regering har noteret sig, at Færøernes Landsstyre i sin koalitionsaftale har som
målsætning at oprette Færøerne som suveræn stat. Regeringen er indstillet på, at der på denne
baggrund, og på Landsstyrets foranledning, indledes
forhandlinger om Landsstyrets ønsker om et nyt grundlag for de fremtidige bilaterale relationer
mellem Danmark og Færøerne. Der er tillige enighed om, at der sideløbende indledes forhandlinger
om en overgangsordning, herunder en
økonomisk overgangsordning, der tilstræber opbyggelsen af en selvbærende færøsk økonomi.
Artikel 10
Ikrafttrædelsesbestemmelser
Denne aftale, som tillige indeholder bilag A, træder i kraft den 10. juni 1998 forudsat, at den får
politisk tilslutning i henholdsvis Danmark og på Færøerne. Med undtagelse af aftale af 22.
december 1992 mellem den danske regering og Færøernes landsstyre om råstoffer i undergrunden,
ophæves og bortfalder samtidig:
I. Aftale mellem den danske regering og det færøske landsstyre af 6. oktober 1992 med senere
ændringer.
II. Tillægsaftale af 1. februar 1993 til aftale af 6. oktober 1992 mellem den danske regering og det
færøske landsstyre med senere ændringer.
III. Erklæring fra Færøernes landsstyre samt fælleserklæring fra den danske regering og det færøske
landsstyre af 1. februar 1993.
IV. Rammeaftale af 28. maj 1993 mellem den danske regering og Færøernes landsstyre om
refinansiering af landskassens gæld m.v.
V. Aftale af 12. oktober 1993 mellem den danske regering og Færøernes landsstyre om
refinansiering i 1994 og kapitaltilførsel til færøske banker m.v.
VI. Protokollat af 12. oktober 1993 om forhandling mellem den danske regering og Færøernes
landsstyre.
VII. Fælleserklæring fra møde den 17. november 1994 mellem regeringen og Færøernes landsstyre.
VIII. Fælleserklæring fra mødet den 3. november 1995 mellem regeringen og Færøernes landsstyre.
Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre er dog enige om, at følgende fortsat skal være
gældende:
a. Pkt. III i fælleserklæringen fra møde den 17. november 1994 mellem regeringen og Færøernes

landsstyre afsnittene: »Udstrækning af danske erhvervsfremmeordninger til Færøerne«; og
»Markedsadgang«.
b. Færøernes Landsstyre bekræfter at der inden udgangen af 1999 vil blive fremsat forslag om den
resterende del af den udfyldende færøske lovgivning vedrørende social- og sundhedsområdet.
Udfærdiget i København den 10. juni 1998.
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