
  

Almindelige bemærkninger 

I forlængelse af en omlægning af Grønlands Hjemmestyres registreringer af 
erhvervsdrivende personer, virksomheder m.v. er det fundet mest hensigtsmæssigt, at 
overføre Det Grønlandske Erhvervsregister, som administrativt register, fra 
Grønlands Statistik til Landsstyrets administration.  

Administrationen af registret henlægges til et landsstyreområde, der forestår 
administrationen efter de i denne landstingslov fastsatte bestemmelser. 

Hensigten med omlægningen er at bane vejen for en bedre udnyttelse af de 
oplysninger, der i dag registreres flere steder i Grønlands Hjemmestyre. 

Overførslen er naturligvis betinget af, at Datatilsynet kan godkende nye 
registerforskrifter for registret. 

En overførsel af Det Grønlandske Erhvervsregister fra Grønlands Statistik til 
Landsstyrets administration kræver en lovændring og en ændring af 
registerforskriften. 

 
De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 

Ved overførslen af registret forudsættes de hidtidige bevillinger til administration, 
drift og vedligeholdelse af registret overført fra Grønlands Statistik til det 
ressortansvarlige landsstyreområde. Herudover ses ikke behov for ekstra bevillinger. 

Det forudsættes, at der i forbindelse med overdragelsen fra Grønlands Statistik til det 
ressortansvarlige landsstyreområde medgår de personalemæssige ressourcer, der i 
dag anvendes på registret i Grønlands Statistik.  

Forslaget forventes derfor hverken at forudsætte yderligere bevilling eller tilførelse 
af personaleressourcer, idet dette som ovenfor nævnt klares ved interne overførsler i 
Hjemmestyrets Centraladministration i forbindelse med overførsel af opgaven. 

 
De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

Ingen konsekvenser. 

 
De miljø og naturmæssige konsekvenser. 

Ingen konsekvenser. 



 
Administrative konsekvenser for borgere. 

Ingen konsekvenser. 

 
Evt. andre væsentlige konsekvenser. 

Ingen konsekvenser. 

 
Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre. 

Ingen konsekvenser. 

 
Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget blev sendt til høring den 7. juni 2004 med frist til den 16. juni 2004 til at 
fremkomme med bemærkninger. 

Forslaget har været sendt til høring i Hjemmestyrets edb-afdeling, Grønlands 
Statistik, Landsstyrets Sekretariat, Indenrigskontoret og Økonomidirektoratet. 

Indenrigskontoret havde kun en bemærkning til forslaget, hvor man havde en 
indvending mod, at man forankrede Det Grønlandske Erhvervsregister i 
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, hvor man hellere så, 
at det lå mere åbent, således der var taget højde for eventuelle landsstyrerokeringer. 
Forslaget er ændret i overensstemmelse hermed. 

Landsstyrets Sekretariat havde flere bemærkninger, som nu er indarbejdet i det 
foreliggende forslag. 

Økonomidirektoratet havde ingen bemærkninger til forslaget under forudsætning af, 
at forslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for 
Hjemmestyret, hvilket som tidligere beskrevet ikke er tilfældet.  

Hjemmestyrets edb-afdeling og Grønlands Statistik havde ingen bemærkninger til 
forslaget. 

  

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

  



Til nr. 1 

Ved ændringen flyttes det administrative ansvar vedrørende driften af Det 
Grønlandske Erhvervsregister fra Grønlands Statistik til Landsstyrets administration. 
Administrationens placering afgøres af landsstyreformanden i forbindelse med 
ressortfordelingen. 

Til nr. 2 

Ved ændringen overføres tildelingen af GER-numre for såvel juridiske enheder som 
driftsenheder fra Grønlands Statistik til det ressortansvarlige Landsstyreområde. 

Til nr. 3 

Ved ændringen sikres, at styregruppen for Det Grønlandske Erhvervsregister 
sammensættes således, at der både er deltagelse fra såvel Grønlands Statistik som det 
ressortansvarlige landsstyreområde for at forankre det faglige og administrative 
kendskab i styregruppen. 

Til nr. 4 

Ved ændringen overføres ansvaret for vedligeholdelse af oplysningerne i registret fra 
Grønlands Statistik til det ressortansvarlige landsstyreområde. 

Til nr. 5 

Ændringen sikrer, at det ressortansvarlige landsstyreområde kan afkræve de juridiske 
enheder oplysninger om grunddata, der registreres og vedligeholdes i henhold til §§ 
8 og 9. 

Til nr. 6 

Ændringen er en konsekvens af registrets overførsel fra Grønlands Statistik til 
Landsstyret. 

  

Til § 2 

  

Ikrafttrædelsestidspunktet falder sammen med den planlagte fysiske overdragelse af 
registret. 


