Javntekstur – samanbering millum lógaruppskotið og galdandi
Galdandi lóg:
Reytt = verður strikað ella orðað av
nýggjum

Lóg við broytingum
Blátt = verður sett inn

Kapittul 1
Endamál stovnsins

Kapittul 1
Endamál stovnsins

§ 1. Føroya Realkreditstovnur, ið varð
stovnaður við lóg nr. 60 frá 12. mars 1955,
heldur fram sum sjálvsognarstovnur við navni
Føroya Realkreditstovnur (Realurin). Endamál
stovnsins er at veita lán við veð í fiskiførum,
farmaskipum, flótandi eindum og førum í
frálandsvinnu og fiskaaling við heimstaði í
Føroyum.
Stk. 2. Útlánsvirksemi kann, eftir avgerð
landsstýrismansins, verða víðkað til aðrar
vinnugreinir í Føroyum. Vinnugreinar í
Føroyum fevna eisini um tað virksemi, sum
persónur, sum er fevndur av
Hoyvíkssáttmálanum og hevur heimstað innan
umveldisvídd sáttmálans, hevur við virkisstaði
í Føroyum innan vinnugreinina.

§ 1. Føroya Realkreditstovnur, ið varð
stovnaður við lóg nr. 60 frá 12. mars 1955,
heldur fram sum sjálvsognarstovnur við navni
Føroya Realkreditstovnur (Realurin). Endamál
stovnsins er at veita vinnulán við veð í førum
og flótandi eindum við heimstaði í Føroyum, til
nýbygging, umbygging, keyp og sølu umframt
umfígging.
Stk. 2. Í undantaksføri kunnu lántakarar hjá
Realinum í eitt tíðarskeið skráseta før og
flótandi eindir í fremmandari skipaskrá, tó í
mesta lagi 12 mánaðir

Stk. 3. Stovnurin heldur fram við teimum
rættindum og skyldum, eginogn og avsetingar
íroknaðar, ið eru bygd upp og stovnað av
Færøernes Realkreditinstitut í rakstrinum
samsvarandi lóg nr. 60 frá 12. mars 1955,
grundfæ íroknað.
Stk. 4. Kravið um heimstað í Føroyum, sum er
ásett í § 1, stk. 1, 2. pkt. er ikki galdandi fyri:
1) fiskifør, farmaskip, flótandi eindir, før í
frálandsvinnu ella fiskaaling við heimstaði
innan umveldisvídd Hoyvíkssáttmálans, um
farið v.m. hevur virkisstað í Føroyum, og
2) eigarin av farinum v.m. er fevndur av
Hoyvíkssáttmálanum og hevur heimstað innan
umveldisvídd sáttmálans.
Stk. 5. Hoyvíkssáttmálin, sum víst verður til í §
1, stk. 2 og 4, er sáttmáli frá 31. august 2005
millum stjórn Íslands øðrumegin og stjórn
Danmarkar og Føroya Landstýri hinumegin.

Stk. 3. Stovnurin heldur fram við teimum
rættindum og skyldum, eginogn og avsetingar
íroknaðar, ið eru bygd upp og stovnað av
Færøernes Realkreditinstitut í rakstrinum
samsvarandi lóg nr. 60 frá 12. mars 1955,
grundfæ íroknað.
Stk. 4. Kravið um heimstað í Føroyum, sum er
ásett í § 1, stk. 1, 2. pkt. er ikki galdandi fyri:
1) flótandi eindir innan umveldisvídd
Hoyvíkssáttmálans, um farið ella flótandi
eindin hevur heimstað í Føroyum, og
2) eigarin av farinum ella flótandi eindini er
fevndur av Hoyvíkssáttmálanum og hevur
heimstað innan umveldisvídd sáttmálans.
Stk. 5. Hoyvíkssáttmálin, sum víst verður til í §
1, stk. 4, er sáttmáli frá 31. august 2005 millum
stjórn Íslands øðrumegin og stjórn Danmarkar
og Føroya Landstýri hinumegin.

Kapittul 2
Leiðsla stovnsins

Kapittul 2
Leiðsla stovnsins

§ 2. Stovnurin verður stjórnaður av einari
trímannastjórn, ið verður tilnevnd av
landsstýrismanninum. Tilnevningin er fyri 5 ár
í senn. Gjøllari reglur verða ásettar í
viðtøkunum. Stjórnin ábyrgist mótvegis
landsstýrismanninum fyri leiðsluni av
stovninum.
Stk. 2. Stjórnin setir starvsfólk, herundir
møguligan undirstjóra, og metingarmenn.
Landsstýrismaðurin skal kunnast um útnevning
av undirstjóra og metingarmonnum.

§ 2. Stovnurin verður stjórnaður av einari
nevnd, sum hevur tríggjar nevndarlimir, ið
landsstýrismaðurin tilnevnir. Nevndin hevur
ábyrgd mótvegis landsstýrismanninum fyri
leiðsluni av stovninum.
Stk. 2. Limirnir í nevndini skulu tilnevnast
soleiðis, at nevndin samanlagt hevur neyðuga
vitan og royndir til at tryggja, at avgerðir verða
tiknar á haldgóðum grundarlag.
Stk. 3. Tilnevningin er fyri 4 ár í senn, tó verða
ikki allir tríggir nevndarlimir tilnevndir
samstundis. Tilnevnt verður annaðhvørt ár
soleiðis, at aðruhvørja ferð verða tveir limir
valdir og aðruhvørja ferð verður ein limur
valdur. Neyvari reglur í sambandi við
tilnevning av nevndarlimum verða ásettar í
viðtøkunum.
Stk. 4. Nevndarlimur situr tilnevningarskeiðið
ella til nýggjur nevndarlimur verður tilnevndur
í hansara stað.
Stk. 5. Nevndin setir stjóra til at stjórna dagligu
leiðslu stovnsins. Landsstýrismaðurin skal
kunnast um setanina av stjóra.
Stk. 6. Stjórin setur metingarmenn eftir
góðkenning frá nevndini.

§ 3. Ráðgevandi umboðsnevndin hevur 8 limir,
2 valdir av landsstýirsmanninum, 2 av
skuldarum stovnsins, 2 av Føroya Reiðarafelag,
meðan Føroya Fiskimannafelag, Føroya
Skipara- og Navigatørfelag og
Maskinmeistarafelagið eru saman um at velja 2
limir, smb. tó § 18, stk. 3.

§ 3. Vald verður umboðsnevnd, ið virkar
ráðgevandi fyri nevndina hjá stovninum.
Ráðgevandi umboðsnevndin hevur 8 limir, 2
valdir av landsstýrismanninum, 2 av
lántakarum stovnsins, 1 av Føroya Reiðarafelag
og 1 av Reiðarafelagnum fyri Handilsskip,
meðan Føroya Fiskimannafelag, Føroya
Skipara- og Navigatørfelag og
Maskinmeistarafelagið eru saman um at velja 2
limir.
Stk. 2. Valini eru galdandi fyri 4 ár í senn.
Nevndin boðar umboðsnevndini til fundar í
minsta lagi eina ferð um árið.

Stk. 2. Valini eru galdandi fyri 4 ár í senn.
Stjórnin boðar umboðsnevndini til fundar í
minsta lagi eina ferð um árið.
§ 4. Landsstýrismaðurin ger eftir tilmæli frá
stjórnini viðtøkur fyri stovnin.
§ 5. Stjórar, undirstjórar og metingarmenn
mega ikki taka lut í viðgerð av málum um lán
til ella meting av ognum hjá teim sjálvum,

§ 4. Landsstýrismaðurin ger eftir tilmæli frá
nevndini viðtøkur fyri stovnin.
§ 5. Nevndarlimir, stjóri og starvsfólk mega
ikki taka lut í viðgerð av málum um lán til ella

hjúnafelagum teirra ella persónum, sum teir eru
skyldir við í beinari linju ella fyrru og aðru
síðulinju ella sum standa teimum serliga nær á
einhvønn hátt. Eiheldur mega teir taka lut í
viðgerð av málum um lán viðvíkjandi ognum,
ið teir sjálvir hava veðrætt í ella keypsrætt til,
ið teir seinastu tvey árini hava medvirkað til
keyp ella umbygging av, ella ið teir sum
fíggjarleiðarar ella medhjálparar medvirka ella
í sama tíðarskeiði hava medvirkað til veðseting
ella sølu av.
Stk. 2. Í førum, har stjórnin ikki er viðtøkufør
orsakað av reglunum frammanfyri, tekur
landsstýrismaðurin avgerð um lánveiting.
Stk. 3. Persónarnir, nevndir í stk. 1, og
starvsfólk stovnsins mega ikki fyri egna
rokning reka ella taka lut í
spekulatiónshandlum.
Stk. 4. Eingin stjórnarlimur ella grannskoðari
hjá grunninum kann taka lán frá grunninum,
uttan góðkenning landsstýrismansins í hvørjum
føri sær.

meting av ognum hjá teim sjálvum,
hjúnafelagum teirra ella persónum, sum teir eru
skyldir við í beinari linju ella fyrru og aðru
síðulinju ella sum standa teimum serliga nær á
einhvønn hátt. Eiheldur mega teir taka lut í
viðgerð av málum um lán viðvíkjandi ognum,
ið teir sjálvir hava veðrætt í ella keypsrætt til,
ið teir seinastu tvey árini hava medvirkað til
keyp ella umbygging av, ella ið teir sum
fíggjarleiðarar ella medhjálparar medvirka ella
í sama tíðarskeiði hava medvirkað til veðseting
ella sølu av.
Stk. 2. Eingin nevndarlimur, stjóri ella
grannskoðari hjá stovninum kann taka lán frá
stovninum. Heldur ikki kunnu feløg, ið
nevndarlimur ella stjóri beinleiðis ella
óbeinleiðis hava avgerandi ávirkan á, taka lán
frá stovninum.

Kapittul 3
Ogn og lántøka

Kapittul 3
Ogn og lántøka

§ 6. Ognir stovnsins eru tað í § 1, stk. 3 nevnda
grundfæ og ein tiltaksgrunnur, hvørs peningur
verður útvegaður sambært reglunum í § 8, stk.
9 og 10 og § 10, stk. 1.
Stk. 2. Tiltaksgrunnurin skal í minsta lagi vera
10% av samlaðu útlánum stovnsins og 20% av
stovnsins skuld.
Stk. 3. Peningur í tiltaksgrunninum kann ikki
verða læntur út, men skal vera bundin eftir
somu reglum, ið galdandi eru fyri peningaognir
ómyndinga.
Stk. 4. Fer tiltaksgrunnurin við
roknskaparárslok upp um mørkini sett í stk. 2,
kann avlopsupphæddin tó eftir avgerð
stjórnarinnar verða flutt til stovnsins grundfæ.

§ 6. Eginogn stovnsins er tann í § 1, stk. 3,
nevnda eginogn umframt rakstrarúrslit
stovnsins síðani yvirtøkuna til føroyskt
málsøki. Eginognin er býtt upp í ein
høvuðsgrunn og ein eykagrunn. Í eykagrunnin
verða løgd stovnsins rakstraravlop. Fer
eykagrunnurin upp ella niður um mørkini sett í
stk. 2, kann munurin verða javnaður umvegis
stovnsins høvuðsgrunn.
Stk. 2. Eykagrunnurin skal í minsta lagi vera
10% av útlánum stovnsins og 20% av stovnsins
skuld.
Stk. 3. Peningurin í eykagrunninum kann ikki
verða læntur út, men skal umsitast samsvarandi
íløgumannagongdini fyri gjaldførinum hjá
Føroya Landsstýri.

§ 7. Umframt grundfæið kann stovnurin útvega
sær útlánspening við útgávu av skuldarbrøvum
ella handhavaralánsbrøvum ljóðandi uppá
stovnin samsvarandi reglunum í viðtøkum
stovnsins.
Stk. 2. Undirskrift krevst frá øllum
stjórnarlimunum skal samtykt eftir stk. 1 hava
gildi.
Stk. 3. Áljóðandi upphæddin tilsamans av
teimum útgivnu lánsbrøvum í umfari til hvørja
tíð og øðrum skuldarbrøvum má ikki fara upp
um fimmfalda grundfæið við seinasta
roknskaparárslok.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann, um serlig
viðurskifti skuldu tala fyri tí, eftir tilmæli frá
stjórnini loyva, at áljóðandi av lánsbrøvunum
og skuldarbrøvunum kann vera sjeyfalda
grundfæið.
Stk. 5. Gjøllari reglur um útrokning av
lutfallinum millum grundfæ og tikin lán verða
ásettar í viðtøkunum.

§7. Stovnurin kann útvega sær útlánspening við
vanligari lántøku, og við útgávu av
skuldarbrøvum ella lánsbrøvum ljóðandi uppá
stovnin samsvarandi reglunum í viðtøkum
stovnsins
Stk. 2. Undirskrift krevst frá allari nevndini skal
samtykt eftir stk. 1 hava gildi.
Stk. 3. Áljóðandi upphæddin tilsamans av
teimum útgivnu lánsbrøvum í umfari til hvørja
tíð og øðrum skuldarbrøvum má ikki fara upp
um eina upphædd, ið samsvarar við
høvuðsgrunnin við seinasta roknskaparárslok.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann, um serlig
viðurskifti skuldu tala fyri tí, eftir tilmæli frá
nevndini og Landsbanka Føroya loyva, at
áljóðandi av lánsbrøvunum og
skuldarbrøvunum kann vera hægri enn
høvuðsgrunnurin, tó í mesta lagi 2 ferðir
høvuðsgrunnin.
Stk. 5. Gjøllari reglur um útrokning av
lutfallinum millum høvuðsgrunnin og tikin lán
verða ásettar í viðtøkunum.
Stk. 6. Stovnurin ráðførir seg við Landsbanka
Føroya í sambandi við útvegan av
útlánspeningi sambært stk. 1.

Kapittul 4
Útlán stovnsins
§ 8. Lánsupphæddir, renta, afturgjaldingartíð
og aðrar treytir verða ásettar av stjórnini
sambært teimum reglum, ið ásettar eru í
viðtøkunum.

Kapittul 4
Útlán stovnsins

§ 8. Lánstreytir herundir lánsupphæddir, renta,
eykagrunsgjald, afturgjaldingartíð og aðrar
treytir verða ásettar av nevndini sambært
teimum reglum, ið ásettar eru í viðtøkunum.
Afturgjaldstíðin av lánunum kann ikki vera
longri enn 15 ár. Nevndin kann tó í
afturgjaldingartíðini, um serligar umstøður tala
fyri tí, loyva at avdráttir verða lækkaðir ella at
gjaldsfreist verður veitt, soleiðis at
afturgjaldingartíðin verður longd til í mesta lagi
20 ár.
Stk. 2. Stovnurin kann veita lán við 1. og 2.
Stk. 2. Stovnurin kann veita lán við 1. og 2.
veðrætti antin sum einsamallur veðhavari ella
veðrætti antin sum einsamallur veðhavari ella
saman við javnsettum veði frá aðrari
saman við javnsettum veði frá aðrari
fíggingarkeldu. Lán við 1. veðrætti kunnu ikki
fíggingarkeldu. Lán við 1. veðrætti kunnu ikki
fara upp um 60% av metingarvirðinum.
fara upp um 60% av metingarvirðinum.
Stk. 3. Lán við 2. veðrætti kunnu verða veitt
Stk. 3. Lán við 2. veðrætti kunnu verða veitt
saman við 1. veðrættarlánum og kunnu ikki
saman við 1. veðrættarlánum og kunnu ikki
fara upp um 80% av metingarvirðinum.
fara upp um 80% av metingarvirðinum.
Stk. 4. Afturgjaldstíðin av lánunum kann ikki
Stk. 4. Farið kann verða upp um tey í stk. 2 og
vera longri enn 15 ár. Stjórnin kann tó í
3 nevndu lánihámark, tá veðsettar ognir, ið eru
afturgjaldingartíðini, um serligar umstøður tala yvirtiknar á tvingsilssølu ella undir líknandi
fyri tí, loyva at avdráttir verða lækkaðir ella at
umstøðum, verða seldar aftur, um sleppast
gjaldfreist verður veitt, soleiðis at
kann undan óneyðugum fíggjarmissi á hendan
afturgjaldingartíðin verður longd til í mesta lagi hátt.
20 ár.
Stk. 5. Farið kann verða upp um tey í stk. 2 og
Stk. 5. Um útlitini hjá lántakara gera, at ein slík
3 nevndu lánihámark, tá veðsettar ognir, ið eru avtala er til fíggjarligan fyrimun fyri stovnin,
yvirtiknar á tvingsilssølu ella undir líknandi
kann stovnurin undir serligum umstøðum strika
umstøðum, verða seldar aftur, um sleppast
skuld hjá lántakara og gera aðrar
kann undan óneyðugum fíggjarmissi á hendan
kreditoravtalur, herundir eisini avtalur, ið
hátt.
innibera, at stovnurin fyribils kemur at reka
Stk. 6. Stovnurin kann ikki veita lán til ein
annað virksemi enn tað, sum er ásett í §1.
lántakara ella ein bólk av sínámillum
sambundnum lántakarum, ið fara upp um 25% Stk. 6. Stovnurin kann ikki veita lán til ein
av stovnsins ognum (grundfæ og tiltaksgrunni). lántakara ella ein bólk av sínámillum
samanbundnum lántakarum innan sama samtak
(konsern) sambært vinnufelagslóggávuni, ið
fara upp um 25% av stovnsins ognum
(høvuðsgrunn og eykagrunn). Um farið verður
uppum nevnda mark, skal stovnurin
beinanvegin fráboða hetta til uttanhýsiseftirlitið
sambært § 13, sum kann geva stovninum eina
freist til aftur at fáa viðurskiftini í samsvar við
markið uppá 25%.

Stk. 7. Til játtan av láni krevst undirskrift av í
minsta lagi tveimum stjórnarlimum, smb. tó §
5, stk. 2.
Stk. 8. Lánini verða útgoldin kontant við kursi
og rentu, ið stjórnin ásetir.
Stk. 9. Hvørja ferð lán verður tikið, verður
innskot goldið í tiltaksgrunnin sum gjøllari
ásett í viðtøkunum. Innskotið verður
afturgoldið, tá lánið er fult afturgoldið.
Stk. 10. Gjøllari reglur verða ásettar í
viðtøkunum um rindan av innskoti, rindan av
gjøldum til tiltaksgrunnin í afturgjaldingartíðini
og avmarkingar av rættinum at fáa innskot
afturgoldin tá lánið er fult afturgoldið.

Stk. 7. Til játtan av láni krevst undirskrift av í
minsta lagi tveimum nevndarlimum.

§ 9. Lán verða bert veitt við trygd í teimum í §
1 nevndu ognum. Veðsetingin fevnir um
ognina við tilhoyri sambært skipaskrásetingarog tinglýsingarlógini og somuleiðis
tryggingarupphæddina fyri ta veðsettu ognina.
Stk. 2. Gjøllari veðsetingartreytirnar verða
ásettar av stjórnini og eru tilskilaðar í
veðbrævatreytunum.

§ 9. Lán verða bert veitt við trygd í teimum í §
1 nevndu ognum. Veðsetingin fevnir um
ognina við tilhoyri sambært skipaskrásetingarog tinglýsingarlógini og somuleiðis
tryggingarupphæddina fyri ta veðsettu ognina.
Stk. 2. Gjøllari veðsetingartreytirnar verða
ásettar av nevndini og eru tilskilaðar í
lánsskjølunum.

§ 10. Lántakararnir ábyrgjast við veðsettu
ognunum við samábyrgd (solidariskt) fyri
skyldum stovnsins, hvør teirra við einari
upphædd, ið svarar til lánshøvuðsstólin. At
veita fulnað fyri hesi ábyrgd kann stjórnin gera
av, at kravt skal verða eykagjald til
tiltaksgrunnin.
Stk. 2. Gjøllari reglur verða ásettar í
viðtøkunum um avmarking og uppathald av
samábyrgdini.

§ 10. Strikað

§ 11. Lántakararnir eru bundnir av teimum til
hvørja tíð galdandi viðtøkum.
§ 12. Tey skjøl, ið verða givin út av stovninum
ella til stovnin í sambandi við hansara
virksemi, verða skrásett og tinglýst uttan gjald.
Stk. 2. Váttanir og útskriftir frá almennum
myndugleikum at brúka við skráseting og
tinglýsing av skjølum nevnd í stk. 1, verða latin
uttan kostnað.

§ 11. Lántakararnir eru bundnir av teimum til
hvørja tíð galdandi viðtøkum.
§ 12. Tey skjøl, ið verða givin út av stovninum
ella til stovnin í sambandi við hansara
virksemi, verða skrásett og tinglýst uttan gjald.
Stk. 2. Váttanir og útskriftir frá almennum
myndugleikum at brúka við skráseting og
tinglýsing av skjølum nevnd í stk. 1, verða latin
uttan kostnað.

Stk. 8. Lánini verða útgoldin kontant við kursi
og rentu, ið nevndin ásetir.

Kapittul 5
Eftirlit, roknskapur og grannskoðan

Kapittul 5
Eftirlit, roknskapur og grannskoðan

§ 13. Landsstýrismaðurin hevur eftirlit við
stovninum. At útinna uttanhýsis eftirlitsstarvið
tilnevnir landsstýrismaðurin ein grannskoðara.
Stovnurin skal, tá tað verður kravt, lata
grannskoðaranum allar upplýsingar um
stovnsins viðurskifti. Landsstýrismaðurin ger
reglugerð fyri uttanhýsiseftirlitið.

§ 13. Landsstýrismaðurin hevur eftirlit við
stovninum. Landsstýrismaðurin kann gera
avtalu við avvarðandi landsstýrismann um, at
Tryggingareftirlitið hevur eftirlit við
stovninum.

§ 14. Stovnurin ger í hvørjum roknskaparári
ársroknskap við uppgerð av úrsliti, javna,
viðmerkingum og ársfrágreiðing.
Ársroknskapurin skal sýna rættvísandi mynd av
ogn og skuld stovnsins, fíggjarligu støðuni og
úrslitinum. Ársroknskapurin skal verða gjørdur
samsvarandi góðum roknskaparsiði.
Stk. 2. Gjøllari reglur um ársroknskapin verða
ásettar í viðtøkunum.

§ 14. Stovnurin ger á hvørjum ári eina
ársfrásøgn, sum skal hava eina
leiðslufrágreiðing, leiðsluátekning og ein
ársroknskap við fíggjarjavna,
rakstrarroknskapi, notum, undir hesum
frágreiðing um nýtta roknskaparsiðvenju.
Grannskoðaraátekningin av ársroknskapinum
inngongur í ársfrásøgnina.
Stk. 2. Roknskaparár stovnsins gongur frá 1.
januar til 31. desember.
Stk. 3. Ársfrásøgnin skal gerast samsvarandi
reglunum í Ársroknskaparlógini fyri feløg í
bólki D.
Stk. 4. Nevnd og stjórn hava ábyrgdina av at
ársfrásøgnin fyri stovnin verður gjørd
samsvarandi reglunum um hetta í
ársroknskaparlógini
§ 15. Ársroknskapurin skal grannskoðast av
uttanhýsis grannskoðara stovnsins, sum verður
valdur av nevndini. Grannskoðarin skal vera
løggildur. Grannskoðanarskyldan fevnir ikki
um leiðslufrágreiðingina og aðrar
ískoytisfrágreiðingar, sum eru partar av
ársfrásøgnini. Grannskoðarin skal kortini geva
eina váttan um, hvørt upplýsingarnar í
leiðslufrágreiðingini samsvara við
ársroknskapin.

§ 15. Ársroknskapurin verður grannskoðaður
av einum ríkisgóðkendum grannskoðara,
valdum av stjórnini. Grannskoðanarbók verður
førd fyri starv grannskoðarans.
Stk. 2. Gjøllari reglur um grannskoðanina verða
ásettar í viðtøkunum.

§ 16. Grannskoðaði ársroknskapurin við
undirskriftum og góðkenning stjórnarinnar
verður lagdur fyri umboðsnevndina til
ummælis og síðan sendur landsstýrismanninum

§ 16. Góðkenda ársfrásøgnin, sum fevnir um
grannskoðaða ársroknskapin, leiðslufrágreiðing
og leiðsluváttan verður løgd fyri
umboðsnevndina til ummælis og síðani send
landsstýrismanninum saman við viðmerkingum

saman við viðmerkingum grannskoðarans í
seinasta lagi 4 mánaðir eftir roknskaparárslok.
Stk. 2. Í seinasta lagi 1 mánað eftir hvørt
fjórðingsárslok sendir stjórnin
landsstýrismanninum úrtak av roknskapum
stovnsins.

grannskoðarans í seinasta lagi 4 mánaðir eftir
roknskaparlok.
Stk. 2. Í seinasta lagi 2 mánaðar eftir hvørt
fjórðingsárslok sendir stovnurin
landsstýrismanninum roknskap fyri farna
ársfjórðingin.
Stk. 3. Stovnurin verður skrásettur í
landsroknskapinum, men virksemið hjá
stovninum verður ikki tikið við í
løgtingsfíggjarlógina.
Stk. 4. Núverandi umboðsnevnd situr skeiðið
út.

Kapittul 5 a
Útluting
§ 16 a. Føroya Realkreditstovni verður
heimilað at rinda landskassanum part av
úrslitinum eftir skatt.

Kapittul 6
Avtøka stovnsins
§ 17. Verður stovnurin avtikin, verður við
løgtingslóg tikin avgerð um, hvat ognir
grunsins skulu brúkast til.
Kapittul 7
Gildiskoma og skiftisreglur
§ 18. Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at
hon er kunngjørd.
Stk. 2. Verandi stjórn verður sitandi
tilnevningarskeiðið.
Stk. 3. Fólkatingið velur framhaldandi 2 limir í
umboðsnevndina til ríkisábyrgdin fyri
útgivnum lánsbrøvum gongur út.

Kapittul 5 a
Útluting
§ 16 a. Føroya Realkreditstovni verður
heimilað at rinda landskassanum part av
ársúrslitinum eftir skatt sambært nærri
ásetingum í viðtøkunum.
Kapittul 6
Avtøka stovnsins
§ 17. Verður stovnurin avtikin, verður við
løgtingslóg tikin avgerð um, hvat ognir
grunsins skulu brúkast til.
Kapittul 7
Gildiskoma og skiftisreglur
§ 18. Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at
hon er kunngjørd.

§2
Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd.
Stk. 2. Núverandi nevnd situr skeiðið út og við
fyrsta komandi nevndarval tilnevnir
landsstýrismaðurin tveir limir fyri 4 ár og ein
lim fyri tvey ár.
Stk. 3. Roknskaparárið 2019 gongur frá 1 apríl
2019 til 31. desember 2019.

