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Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 13 (FÆU alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Edmund Joensen, (SP).
Spørgsmål nr. 13:
”Vil statsministeren give offentligheden indsigt i forhandlingerne i år 2000 mellem
Færøernes daværende landsstyre og den daværende danske regering om færøsk suverænitet, herunder frigive mødereferater, notater og andre dokumenter vedrørende forhandlingerne, og på den måde bringe 12 års mørklægning af forhandlingerne til ophør?”
Svar:
Da den daværende regering og det daværende landsstyre i 2000 indledte forhandlinger
om en nyordning af forholdet mellem Danmark og Færøerne, lagde regeringen fra starten vægt på åbenhed herom.
I forbindelse med forespørgsel F 47/2000 til statsministeren om de forestående forhandlinger mellem Færøernes landsstyre og regeringen om en ændret tilknytning mellem Danmark og Færøerne vedtog Folketinget at nedsætte et udvalg bestående af 21
medlemmer til at følge forhandlingerne og behandle spørgsmål om en nyordning af
forholdet mellem Danmark og Færøerne (V 68).
Under forhandlingsforløbet i 2000, hvor den daværende regering og det daværende
landsstyre havde fire forhandlingsmøder, deltog den daværende statsminister således i
en række samråd i 21-mandsudvalget, ligesom regeringen med henblik på offentlig
tilgængelighed fremsendte en lang række dokumenter vedrørende forhandlingerne til
udvalget. Således blev bl.a. følgende dokumenter fremsendt til udvalget: statsministerens talepapirer i forbindelse med samråd, samt dokumenter, der blev udvekslet forud
for og på møderne mellem regeringen og landsstyret, så som landsstyrets traktatudkast,
såvel regeringens som landsstyrets tilkendegivelser på møderne, notater, redegørelser,

-2responsa og kommentarer hertil, samt korrespondance mellem regeringen og landsstyret om forhandlingerne.
En del af det nævnte materiale er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside. Folketingets Oplysning har oplyst, at der ved henvendelse herom gives adgang til de dele af
materialet, som ikke findes i fuld tekst i Folketingets web.
Den daværende regering udleverede dog ikke de interne optegnelser, der var udarbejdet til regeringens eget brug i forbindelse med de fire nævnte forhandlingsmøder mellem regeringen og landsstyret i 2000. De pågældende optegnelser afspejlede regeringens interne overvejelser, og hensynet til at sikre, at der i denne type forhandlingsforløb er mulighed for frit, formløst og uforstyrret at overveje og drøfte regeringens deltagelse i forhandlingerne og forberede regeringens beslutningsgrundlag, førte efter den
daværende regerings opfattelse til, at optegnelserne ikke burde udleveres.
Det er regeringens opfattelse, at de pågældende hensyn fortsat gør sig gældende, og at
denne del af materialet derfor fortsat ikke bør udleveres.
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