
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resume af anordning om ikrafttræden for Fæ-

røerne af anordning om ændring af lov om fi-

nansiel virksomhed  
 

Indledning 

Nærværende ændringsanordning ændrer i §§ 308 og 311 i lov om finan-

siel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 693 af 22. 

maj 2015.  

 

Bemærkninger til ændringsanordningen 

Det Systemiske Risikoråd har i en henstilling af den 4. marts 2020 ”Æn-

dring af kriterier for SIFI-udpegning på Færøerne” set på en ny model for 

udpegning af SIFI´er på Færøerne.  

 

I henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd anbefales, at der bør tilføjes 

en nedre grænse for et pengeinstituts absolutte størrelse, så helt små pen-

geinstitutter på Færøerne ikke udpeges som SIFI'er og dermed ikke skal 

opfylde de ekstra krav, der stilles til et SIFI. Føroya Váðaráð, Færøernes 

Systemiske Risikoråd, støtter henstillingen.  

 

Rådet udtaler, at det kan have betydelige negative konsekvenser for den 

færøske økonomi, hvis et større færøsk pengeinstitut går konkurs. De fæ-

røske institutters systemiske vigtighed (systemiskhed) måles derfor i for-

hold til den færøske økonomi og færøske banksektor. Det betyder imidler-

tid, at selv små institutter kan blive udpeget som SIFI'er, da den færøske 

økonomi er lille. Rådet finder derfor, at de relative indikatorer skal supple-

res med en nedre grænse for, hvornår et pengeinstitut udpeges som SIFI.  

 

Rådet anbefaler, at der fastsættes en nedre grænse for et pengeinstituts 

balance på 3 mia. kr. Beløbet bør løbende justeres med udviklingen i den 

færøske banksektor, så der tages højde for positiv vækst i sektoren over 

tid. For at blive udpeget som SIFI, skal et pengeinstitut således både have 

en vis absolut størrelse og være relativt stor i forhold til den færøske øko-

nomi og banksektor. 
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Grænseværdien fastsættes til 3 mia. kr. ved udpegningen af systemisk 

vigtige finansielle institutter (SIFI) i 2021. Grænsen tager udgangspunkt i 

pengeinstituttets regnskabsmæssige balance.  

   

Grænsen genfastsættes årligt afhængigt af udviklingen i den færøske 

banksektor. Udviklingen i den færøske banksektor måles ved udviklingen 

i de færøske pengeinstitutters samlede balance. I den procentvise positive 

vækst for sektorens samlede balance kan modregnes vækst som følge af 

opkøb eller fusion med institutter uden for Færøerne. 

 

Det bemærkes, at der ikke findes en tilsvarende grænse i den danske lov-

givning. Det er dermed en særlig færøsk model, som Rådet foreslår.  


