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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Erhvervsudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale 

Virksomhedsregister   

 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Erhvervsudvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit, fm. 

Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne, nfm. 

Inatsisartutmedlem Nicolaj Jeremiassen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut 

Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit 

 

 

1. Forslagets indhold og formål 

Lovforslagets formål er, at der hjemles en registreringspligt for juridiske enheder – og eller 

produktionsenheder i Det Centrale Virksomhedsregister. Således at grønlandske 

virksomheder, kommuner mv. fremover skal registreres i CVR-registret.  

 

Forslaget muliggør, ligeledes, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler vedrørende forhold af 

betydning for registrering i CVR-registret. Forslaget medfører samtidig, at Grønlands 

Erhvervsregister lukkes ned og alle registreringer efterfølgende sker i CVR-registret, således 

at der ikke foretages dobbelt registrering. Lovforslaget giver ligeledes mulighed for at 

implementere Nem ID. Dette er kun muligt, såfremt virksomheden har et CVR-nummer. 
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2. Førstebehandlingen af forslaget i Inatsisartut 

Det ses på bagrund af de faldne bemærkninger og ordføreindlæg, at lovforslag nød en blandet 

opbakning. Der blev fra enkelte ordførere peget på, at forslaget kunne tolkes som en 

tilbageførsel af kompetence fra Grønland.  

 

3. Høringssvar 

Forslaget har i perioden 24. maj 2016 til 21. juni 2016 været ligget på Grønlands Selvstyres 

høringsportal.  

 

Forslaget var endvidere i høring hos følgende myndigheder, organisationer med videre:  

Samtlige departementer, Digitaliseringsstyrelsen, Grønlands Erhverv, KNAPK, EY Grønland, 

BDO, Deloitte Nuuk, Grønlands Revisionskontor, Nuna-Law, Nunatsinni Advokatit 

(Grønlandske Advokater), Bank Nordik, Grønlandsbanken, KANUKOKA, Qeqqata 

Kommunia, Qaasuitsup Kommunia, Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Der er modtaget høringssvar fra:  

Finansdepartementet, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og 

Justitsvæsen, Digitaliseringsstyrelsen, Nunatsinni Advokatit, Bank Nordik, EY Grønland, 

Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq. 

 

3.1 Erhvervsudvalgets kommentarer til høringen 

Udvalget notere sig at der er en ovevejende opbakning til lovforslaget blandt høringsparterne, 

høringsvaret fra Kommune Kujalleq behandles blandt andet i udvalgets spørgsmål hvorfor 

udvalget ikke vil gå nærmere i dette her. Udvalget finder ikke anledning til at kommentere på 

høringsfristens længde, eller andre formelle forhold omkring høringen.  

 

3.2 Udvalgte høringssvar 

Udvalget finder i denne sammenhæng anledning til at dvæle ved et uddrag fra et enkelt 

høringssvar, herunder høringssvaret fra Skattestyrelsen.  Styrelsen anfører i sit høringssvar 

blandt andet: 

 

Skattestyrelsen bemærker:” Skattestyrelsen er enig i, at over tid bør registreringen primært 

være digitalt, men forudser udfordringer, særligt for mindre erhvervsdrivende i forhold til 

digitale processer. Skattestyrelsen anbefaler derfor, at der fortsat vil være en lokal 

servicefunktion. Det er oplagt, at denne servicefunktion varetages af Skattestyrelsen, som i 

forvejen har den praktiske erfaring og kontakt til alle landets erhvervsdrivende og 

arbejdsgivere.”. 

 

Naalakkersuisuts replik: 

Det er forventningen at Skattestyrelsen vil fortsætte med den nuværende servicefunktion som 

angivet i høringssvaret.  
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3.2.1 Erhvervsudvalgets kommentar 

Udvalget finder at det i udgangspunktet er betryggende, at skattestyrelsen forsætter i den 

samme rolle og ansvar som det havde i forbindelse med driften og forvaltningen af GER. 

Skattestyrelsen peger dog på den udfordring, som små virksomheder kan have ved en 

overgang til digitale processer og anbefaler opretholdelse af lokale funktioner, et synspunkt 

Naalakkersuisut støtter i de almindelige bemærkninger. Erhvervsudvalget skal i den 

forbindelse opfordre til at Naalakkersuisut overvejer hvorledes overgangen til NemID, CVR 

og andre digitale processer gøres mest mulig smidig og effektiv. I denne forbindelse kan det 

tænkes, at oplysningskampanger eller andre oplysnings tiltag eventuelt i samarbejde med GE 

ville medvirke til gøre overgangen til CVR mindst mulig gnidningsfri for de mindre 

virksomheder.  

 

3.2.2 Generelt om GER 

Det Grønlandske Erhvervs Register, GER, registrer og vedligeholdes grønlandske 

virksomheders og selskabers data. IT-systemet til GER registrering blev udviklet i 1999 og 

det kan med en vis ret anføres, at databasen både teknisk og som grunddata register med tiden 

er gået hen og blevet utidssvarende.  

De grønlandske virksomheders og selskabers GER-numre er i dag undtaget fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsens nummerpulje til CVR-numre. Selskaberne (A/S og ApS) er allerede i dag 

også registreret i Erhvervsstyrelsens Selskabsregister, men uden tildeling af CVR-nummeret, 

der giver adgang til en række digitale services. Sådanne digitale services er f.eks. Nemkonto, 

Nemhandel, e-faktura mv.  

 

4. Spørgsmål 

Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Naalakkersuisut om at 

besvare en række spørgsmål. Kopi af udvalgets spørgsmål og Naalakkersuisoq for Erhverv, 

Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender besvarelse er vedlagt nærværende 

betænkning som bilag.  I spørgsmålene til Naalakkersuisut forholder udvalget sig især til 

høringssvaret fra Kommune Kujalleq.  
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5. Udvalgets behandling af forslaget   

I dag er det Grønlands Erhvervsregister, der administrerer registreringen af GER, som de 

grønlandske virksomhederne er påbudt at være registeret i. Det ses af lovforslaget at et af 

formålene ved overgangen til CVR er at virksomhederne ved denne overgang får mulighed 

for at få tildelt og anvende NemID og tillige med andre itbaserede løsninger.  Det har vist sig, 

at NemID i visse sammmenhænge har smidiggjort kontakten med det offentlige og 

servicereingen af borgerne. Det er derfor ganske tænkeligt at de samme  fordele vil vise sig 

for, de grønlandske virksomheder.  

 

Det fremgår af Naalakkersuisuts udsagn i forslagets almindelige bemærkninger, at der 

forventeligt vil blive udarbejdet en grønlandsk brugerflade til CVR registeret. Udvalget 

formoder, at et sådant initiativ vil medvirke til at lette overgangen til registering og 

anvendelse af CVR, hos små og mellemstore grønlandske virksomheder.  Udvalget skal i 

denne sammenhæng opfordre Naalakkersuisut til målrettet og i dialog med Erhvervs- og 

Selskabstyrelsen at sikre muligheden for en grønlandsk brugerflade, således at dansk-

kundskaber ikke er en tvungen nødvendighed for at anvende CVR registeret.  

 

Da de mindre virksomheder også skal inddrages kan disse have udfordringer i at kunne følge 

med i den digitale drift og udvikling, er det derfor vigtigt at man også har de mindre 

virksomheder i erindring når det er et krav, at virksomhederne har pligt til at registrere sig. 

Udvalget har andetsteds i nærværende betænkning opfordret Naalakkersuisut til at overveje at 

sætte initiativer i gang med henblik på at lette overgangen for de mindre virksomheder. 

Udvalget bemærker sig, at Naalakkersuisut i forslagets almindelige bemærkninger anfører, at 

nærværende lovforslag vil medføre et behov for en ændring af dansk lov. Det er udvalgets 

forventning at Naalakkersuisut vil også tilsikre, at der er en passende fremdrift og dialog med 

relevante danske myndigheder herom.    

 

 

6. Forslagets økonomiske konsekvenser 

Naalakkersuisut har i forslagets almindelige bemærkninger søgt at beskrive og anskueliggøre 

forslagets almindelige konsekvenser.  Udvalget finder anledning til i denne sammenhæng at 

pege på høringssvaret i de almindelige bemærkninger fra Skattestyrelsen hvor det blandt 

andet fremgår at: 

”Skattestyrelsen forudser et ikke uvæsentligt ressourceforbrug forbundet med overgangen, 

bl.a. i forhold til information om de nye regler, datavask, systemudvikling mv.”. 

 

 

 

 

 



03-11- 2016                                         EM2016/29

      

 

____________ 

EM2016/29 

J.nr. 01.25.01/16EM-LABU-00029 

J.nr. 01.36.02.03-00162   

5 

Naalakkersuisuts replik hertil:  

”Det er i projektgruppen vurderet, at ressourceforbruget i forbindelsen med overgangen til 

CVR vil kunne afholdes indenfor de nuværende bevillinger, i det Skattestyrelsens GER 

sekretariat overgår til at være CVR sekretariat.” 

 

Udvalget tager ovenstående udsagn fra Naalakkersuisut til efterretning. Det er således under 

forslaget almindelige bemærkninger blevet angivet, at der ikke er nævneværdige økonomiske 

konsekvenser for det offentlige ved en tiltrædelse af forslaget. Udvalget finder på det 

foreliggende grundlag ikke anledning til at anlægge en anden vurdering. Udvalget har således 

tillid til, at Naalakkersuisut har undersøgt dette spørgsmål grundigt, og at ingen mulige afledte 

økonomiske konsekvenser vil kunne forekomme. Skulle forslaget mod forventning alligevel 

vise sig at medføre yderligere udgifter for de offentlige kasser, vil disse udgifter skulle 

afholdes indenfor de i forvejen afsatte bevillinger, hvilket i givet fald må medføre 

nedprioritering af andre tiltag.  

 

 

7. Udvalgets indstillinger  

 

Et flertal bestående af repræsentanterne fra Siumut og Demokraterne indstiller forslaget til 

vedtagelse.  

 

 

Et mindretal bestående af repræsentanterne fra Inuit Ataqatigiit indstiller med nedenstående 

bemærkninger forslaget til forkastelse. 

 

Inuit Ataqatigiit indstiller forslaget til forkastelse med følgende begrundelse: 

 

Reglerne om virksomhedsregistrering i Grønland er anderledes. Da man i Danmark 

hovedsageligt følger EU-reglerne omkring erhverv, bør vi have vores eget 

virksomhedsregister, for at undgå eventuelle skævheder. 

 

Med tanke på vores lands selvstændighed, bør vi også have vores eget virksomhedsregister, 

som vi kan tilpasse ved behov.  

 

De eventuelle problemer der kan være i samarbejdet mellem de grønlandske og danske 

virksomheder, f.eks. med NemID-systemet, kan løses rent teknisk uden egentlig at frasige os 

vores eget register. 

 

Udover vores indstilling om forkastelse af forslaget, vil vi opfordre Naalakkersuisut om nøje 

at undersøge, om de såkaldte tekniske problemer kan løses samt om at undersøge hvor mange 

midler der er behov for til opdateringen af GER og fremlægge resultatet af undersøgelsen til 

Inatsisartuts stillingtagen til forårssamlingen.  
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 
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Kelly Berthelsen 

 





Inuussutissarsiornermut. Suliffeqarnermut. Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq 
Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender 


NAALAKKERSUISUT 


GOVER NMENT OF GR EEN LAND 


Erhvervsudvalget 
/ HER 


Spørgsmål fra Erhvervsudvalget pkt. 29 Centrale Virksomheds Register 


Mange tak for de fremsendte spørgsmål vedrørende pkt. 29. 


Ad 1 og 2) Baggrund for at regler vedrørende registrering fastsættes ved inatsisartutlov 


og ikke ved ikroftsættelse af CVR-Ioven ved kongelig anordning. 


I forbindelse med det forberedende arbejde af forslaget, herunder drøftelser med 


Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriet er det afklaret, at 


virksomhedsregistrering er et overtaget område, hvor Grønlands Selvstyre har 


overtaget den fulde kompetence til at fastsætte regler på området. 


Det er korrekt, at der på baggrund af anordningsbestemmelsen i CVR-Ioven oprindeligt 


blev antaget, at CVR-Ioven kunne og skulle sættes i kraft ved kongelig anordning. 


Jeg henviser i den forbindelse til fremsendte skrivelse fra vicedirektøren i Erhvervs- og 


Selskabsstyrelsen, hvor af ligeledes fremgår, at dette spørgsmål er blevet drøftet med 


Justits- og Statsministeriet. 


Der er derfor enighed mellem Naalakkersuisut og den danske regering, at området 


virksomhedsregistrering er et overtaget område, hvor Grønlands Selvstyre har 


kompetencen til at fastsætte alle regler herom. 


Ad 3) Kan Naalakkersuisut set i lyset af ovenstående fuldt ud afvise, at regler udstedt af 


Grønland på dette område ikke efterfølgende kan medføre at sådanne regler skal 


drøftes og eventuelt godkendes af danske myndigheder herunder Erhvervs- og 


Selskabsstyrelsen ? 


Der er som ovenfor nævnt enighed mellem Naalakkersuisut og den danske regering 


om, at Grønlands Selvstyre har den fulde kompetence til at fastsætte regler 


vedrørende virksomhedsregistrering. Danske myndigheder skal derfor ikke godkende 


regler, der fastsættes herom. 


25-10- 2016 
Sags nr. 2016 - 3151 


Postboks 1601 
3900 Nuuk 


Tlf. 1+299) 34 SO 00 
Fax (+299) 32 5600 
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Ad 4) Høring af danske myndigheder 


Som det fremgår af ovenstående og vedlagte brev fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 


er forslaget baseret på en anbefaling fra en af Naalakkersuisut og den danske regering 


nedsat arbejdsgruppe. Både Justitsministeriet og Statsministeriet har været inddraget i 


udredningsarbejdet. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Erhvervs- og 


Selskabsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriet, der er enige i, at Grønlands 


Selvstyre har kompetencen til at fastsætte regler for virksomhedsregistrering. Forslaget 


angår ikke forhold i Danmark, men fastsætter pligter for virksomheder og enheder i 


Grønland. Da de lovgivningsmæssige rammer således er afklaret med den danske 


regering, har forslaget ikke været sendt i høring hos danske myndigheder. 


Ad 5) Nærværende lovforslag medfører at det grønlandske GER- register nedlukkes og 


de grønlandske virksomheder mv. skal registreres i CVR. Umiddelbart kan dette tiltag 


talkes som en tilbageførsel af suverænitet til Danmark. Anser Naalakkersuisut en sådan 


fortolkning, som værende fejlagtig? 


Som det er anført ovenfor, er det både Naalakkersuisuts og den danske regerings 


opfattelse, at Grønlands Selvstyre har kompetencen til at fastsætte regler vedrørende 


virksomhedsregistrering. Som det følger af anbefalingen fra arbejdsgruppen vil der 


være en række fordele forbundet med at anvende CVR, der netop er blevet opdateret 


og giver en række nye og forbedrede muligheder for udtræk af data. 


Der er enighed om, at GER er blevet forældet og frem for at indkøbe et nyt system, vil 


det være væsentligt billigere, at anvende et gennemprøvet register. 


Selvstyret fastsætter således samtlige regler vedrørende registrering, herunder at CVR 


skal anvendes. Danske myndigheder har i den forbindelse ingen kompetence til at 


fastsætte regler og der er dermed ikke tale om nogen tilbageførelse af kompetence til 


Danmark. Løsningen svarer til, at selvstyret indgik en aftale med en anden registerejer 


om opbevaring af data. 


Ad 6) Udvalget har igennem sit arbejde konstateret af der tidligere i forløbet med 


indførslen af CVR blev arbejdet med scenarier, hvor CVR tænkes indført ved en Kongelig 


anordning. Udvalget bemærker at denne tankegang fremgår af "Indstilling til 


Naalakkersuisut fra 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-0889471. Udvalget skal i 


sammenhæng hermed venligst udbede sig en kortfattet redegørelse af baggrunden og 


de underliggende argumenter for at man efterfølgende har valgt at bortse fra den 


oprindelige fremgangsmåde? 


hUp :lldigital i m ik.gIHmedia/Dig ita liseri ngsstyrelsen/l mages/Strateg ier/T erna 1/1 ndstill ing 
%20til%20Naalakkersuisut%20om%20GER-CVR%20-%20ENDELlG%2O-%20DK.pdf 
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Som anført ovenfor, er det korrekt, at der oprindeligt blev arbejdet ud fra en antagelse 


om, at CVR-Ioven kunne sættes i kraft ved en kongelig anordning. Dette var dog inden, 


at man havde startet en dialog med de relevante danske myndigheder. Som nævnt er 


der enighed mellem Naalakkersuisut og den danske regering om, at 


virksomhedsregistrering er et overtaget område, hvorfor den korrekte fremgangsmåde 


er fremsættelse af en inatsisartutlov. 


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 


Med venlig hilsen 


~ iItt~"ir1 IlbibJ / 
VittuSQ;;j:~;;;;r 
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INATSISARTUT 


Naalakkersuisoq for Erhverv, 
Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender 
Vittus Qujaukitsoq 
/HER 


Dato: 24. oktober 2016 


J .nr. : 01.36.02.03-00162 


Spørgsmål vedrørende pkt. 29 det Centrale virksomhedsregister 


Kære Vittus 


I forbindelse med arbejdet med lovforslaget finder udvalget anledning til at stille dig nogle 
spørgsmål om forslaget. Dette med henblik på at afklarer visse sammenhæng omkring lov
forslaget tilblivelse. 


Indledning 
Det ses at lovforslaget har været i høring, hos en række grønlandske myndigheder og an
dre høringsparter. Det ses ligeledes, at der er en generel opbakning bag lovforslagets in
tentioner. Imidlertid er der enkelte indsigelser fra høringsparter i forhold til at ikraftsætte 
CVR på Grønland via en grønlandsk lovgivning. Erhvervsudvalget søger derfor med ne
denstående spørgsmål at afklare denne problemstilling. 


Om implementeringen af CVR 
I høringssvaret fra Kujalleq Kommunia fremgår det at kommunen finder det tvivlsomt hvor


vidt CVR kan ikraftsættes for Grønland ved lov. Kommunen anfører i sin høringsskrivelse at 
det synes at følge af § 25 i Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, 
hvori det anføres at loven ikke gælder for Færørene og Grønland men kan ikraftsættes ved 
kongelig anordning. 


1) Naalakkersuisut anmodes om i forbindelse med ovenstående kontekstualisering, at for
klare udvalget baggrunden for at CVR ikke ikraftsættes ved en kongelig anordning? 


2) Naalakkersuisut henviser til i forhold til høringssvaret fra Kujalleq Kommunia, at der i 
forbindelse med vedtagelsen landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske 
Erhvervsregister er sket en de facto overtagelse af området. Udvalget ønsker oplyst, hvor
vidt Nalaakkersuisuts opfattelse heraf beror på en forudgående drøftelse og gensidig for
ståelse med Erhvervs-og Selskabsstyrelsen herom? 


INATS ISARTUT . PARLIAMENT OF GREENLAND 
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3)Kujalleq Kommunia udtrykker endvidere i deres høringssvar, at kommunen finder det 
tvivlsomt at Naalakkersuisut i lovforslaget § 1, stk. 3, tillægges berettigelse til at udstede 
regler om forhold, hvor det umiddelbart synes at fremgå, at denne kompetence jævnfør den 
danske CVR lovs § 23 er tildelt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kan Naalakkersuisut set i 
lyset af ovenstående fuldt ud afvise, at regler udstedt af Grønland på dette område ikke 
efterfølgende kan medføre at sådanne regler skal drøftes og eventuelt godkendes af dan
ske myndigheder herunder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen? 


4) Det fremgår af høringsmaterialet, at lovforslaget alene har været udsendt i høring i Grøn
land. Naalakkersuisut beskriver blandt andet i forslagets almindelige bemærkninger at: 


"Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden 


for rammerne afselvstyreordningen blev bedt om at komme medforslag, som kan/rem


me det kommercielle samarbejde indenfor erhvervslivet i Grønland og Danmark, og 


som kan bidrage positivt til erhvervsudviklingen i Grønland. 


Arbejdsgruppen har været ledet af Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Han
del og Erhvervs- og Vækstministeriet ifællesskab og har inddraget synspunkter fra 
grønlandske og danske erhvervsorganisationer og andre relevante parter. 


Arbejdsgruppen udgav ifebruar 2015 en rapport med resultater samt en række anbefa
linger. 


På baggrund af disse anbefalinger, er der igangsat en større regelgennemgang og mo
dernisering af lovgivningen på erhvervsområdet, herunder selskabsloven, lov om er
hvervsdrivende fonde med videre, med en række forslag på blandt andet FM 2016 og 
EM 2016. 


En af anbefalingerne var et øget samarbejde om virksomhedsregistrering med henblik 
på at give mulighed for at grønlandske virksomheder kan indberette digitalt til danske 
myndigheder. " 


Uagtet at nærværende lovforslag øjensynligt kan ses som et aktuelt resultat af et samar
bejde på embedsmandsplan i mellem grønlandske og danske myndigheder, finder udvalget 
det umiddelbart fordelagtigt, såfremt lovforslaget havde været sendt i høring hos f.eks. 
Justitsministeriet eftersom CVR er et register, der forvaltes og reguleres af danske myndig
heder, dette med henblik på at undgå eventuelle efterfølgende komplikationer med danske 
myndigheder. Udvalget ønsker det forklaret hvilke overvejelser og betragtninger, der ligger 
bag at Naalakkersuisut har udsendt lovforslaget til høring på Grønland alene? 
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5) Nærværende lovforslag medfører at det grønlandske GER- register nedlukkes og de 
grønlandske virksomheder mv. skal registreres i CVR. Umiddelbart kan dette tiltag tolkes 
som en tilbageførsel af suverænitet til Danmark. Anser Naalakkersuisut en sådan fortolk
ning, som værende fejlagtig? 


Om arbejdet omkring indførslen af CVR 


6)Udvalget har igennem sit arbejde konstateret af der tidligere i forløbet med indførslen af 
CVR blev arbejdet med scenarier, hvor CVR tænkes indført ved en Kongelig anordning . 
Udvalget bemærker at denne tankegang fremgår af "Indstilling til Naalakkersuisut fra 09-06-
2014 Sagsnummer: 2013-0889471 . Udvalget skal i sammenhæng hermed venligst udbede 
sig en kortfattet redegørelse af baggrunden og de underliggende argumenter for at man 
efterfølgende har valgt at bortse fra den oprindelige fremgangsmåde? 


. Heilmann 
Udvalgsformand 


Udvalget skal hensyn til fremdriften i udvalgsarbejdet venligst udbede sig svar senest 5. 
dage efter Naalakkersuisut, administrativt har nærværende skrivelse i hænde. Besvarelsen 
bedes sendt elektronisk til Inatsisartut@inatsisartut.gl og dje@ina.gl 


http ://d igital im ik .gll-/m ed ialDigital iseri ngsstyrelsen/l m ages/Strategier/T em a 1/1 ndstill ing%20til%20Na 


alakkersuisut%20om %20GER-CVR%20-%20ENDELIG%20-%20DK.pdf 
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