07. oktober 2004

EM2004/35
BETÆNKNING
Afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg
vedrørende

Forslag til landstingslov nr. xx af xx 2004 om ændring af landstingslov om Det
Grønlandske Erhvervsregister
(Overførsel af Det Grønlandske Erhvervsregister fra Grønlands Statistik til
Landsstyrets administration)

Afgivet til forslagets 2. behandling

Landstingets Erhvervsudvalg har under behandlingen bestået af:

Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut, formand
Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut
Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut
Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne

Landstingets Erhvervsudvalg har efter 1. behandlingen den 5. oktober 2004
gennemgået Landsstyrets lovforslag.

Indledning
Forslaget er et led i en omlægning af Grønlands Hjemmestyres registreringer af
erhvervsdrivende personer, virksomheder m.v.
Formålet med denne omlægning er at bane vej for en bedre udnyttelse af de
oplysninger, der i dag registreres flere steder i Grønlands Hjemmestyre.

Lovforslagets indhold
Dette ændringsforslag går ud på at overføre Det Grønlandske Erhvervsregister, som
administrativt register, fra Grønlands Statistik til Landsstyrets administration.

Administrationen af registret henlægges til et landsstyreområde, der forestår
administrationen.

Udvalgets behandling
Forslaget har været sendt til høring d. 7. juni med frist til den 16. juni 2004 i
Hjemmestyrets edb-afdeling, Grønlands Statistik, Landsstyrets Sekretariat,
Indenrigskontoret og Økonomidirektoratet. Erhvervsudvalget har fået kopi af
høringssvarene.
Ifølge Landsstyret er formålet med denne omlægning af Grønlands Hjemmestyres
registreringer af erhvervsdrivende personer, virksomheder m.v., at bane vej for en
bedre udnyttelse af de oplysninger, der i dag registreres flere steder i Grønlands
Hjemmestyre.
Under 1. behandlingen af forslaget blev der efterlyst Landsstyrets uddybning af
dette. Landsstyremedlemmet var i denne forbindelse indstillet på at redegøre for sine
overvejelser omkring dette punkt, såfremt Erhvervsudvalget vil indkalde ham til et
møde.
Erhvervsudvalget har derfor indkaldt Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug
og Arbejdsmarked, Johan Lund Olsen til møde for at få svar på netop dette
spørgsmål.
Indkaldelsen med spørgsmål og Landsstyremedlemmets svar er vedlagt som bilag.
Et enigt udvalg skal om forslaget bemærke:
- Udvalget betragter forslaget som en teknisk korrektion. Da formålet
med at flytte erhvervsregistret er, at smidiggøre og forbedre
udnyttelsen af de oplysninger, der i dag registreres flere steder i
Grønlands Hjemmestyre, finder udvalget derfor forslaget
støtteværdigt.
- at udvalget med flytningen af Det Grønlandske Erhvervsregister
håber på, at oplysningerne fra dette register - sammenholdt med andre
registre, bl.a. Suliaq - vil give Landstinget bedre beslutningsgrundlag.
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til Landstingets vedtagelse.
Med disse bemærkninger skal Landstingets Erhvervsudvalg overgive forslaget til 2.
behandling.
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