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Finansministeriet. København, den 28. maj 2018.

a.

Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om afviklingen af et afdrags- og rentefrit lån til
Færøerne på 500 mio. kr., som blev givet i 1998. Lånet blev dengang bogført som en udgift, og staten har derfor ikke udgifter forbundet med afskrivningen.

b.

Den danske stat indgik i 1998 en aftale med den færøske regering omkring den færøske banksag.
Færøerne blev i perioden 1989-1995 ramt af en dyb økonomisk krise som følge af faldende fiskepriser. Krisen blev forstærket og forlænget af en bølge af konkurser i banksektoren. I 1998 udgav undersøgelseskommissionen for den færøske banksag en rapport med en række anbefalinger til omstrukturering af Færøernes gæld og banksektoren. Rapporten vurderede, at Færøerne havde betalt en
uforholdsmæssig andel af omkostningerne for oprydningen af banksektoren.
Som følge heraf indgik staten en aftale om at omstrukturere 4.023 mio. kr. af det færøske landsstyres gæld til et 20-årigt annuitetslån, eftergive gæld for 900 mio. kr. og give et 20-årigt rente- og afdragsfrit lån på 500 mio. kr. til det færøske landsstyre. Det sidstnævnte lån indeholdt en option på, at
lånet kunne eftergives, såfremt det færøske landsstyre efter 20 år ikke »har startet udvinding af råstoffer«.
Baggrunden for dette var, at lånet skulle tilbagebetales efter evne, og at evt. kommende økonomiske gevinster ved at udvikle en råstofsektor på Færøerne og diversificere økonomien fra fiskeriet
kunne benyttes hertil. Imidlertid har Færøerne ikke udviklet en råstofsektor over perioden og vil i
den forbindelse benytte sin optionsret til afviklingen af lånet.
Da lånet blev stillet i 1998, blev det bogført på § 7 Finansministeriet som en udgift, der indgik i
statens drifts-, anlægs- og udgiftsbudget (DAU).
Lånet er dermed udgiftsført i forvejen, og eftergivelsens saldovirkning er neutral.
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København, den 28. maj 2018

KRISTIAN JENSEN
/ Thomas Larsen
Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 07-06-2018

