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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

1. Indledning 

På Inatsisartuts efterårssamling i 2018 vedtog Inatsisartut beslutningsforslag, EM 2018/226, 

om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte et forslag til inatsisartutlov om registrerede soci-

aløkonomiske virksomheder på Inatsisartuts efterårssamling i 2019. Baggrunden for beslut-

ningsforslaget var blandt andet et ønske om at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige 

formål gennem virksomhedsdrift. Ifølge beslutningsforslaget er der blandt andet behov for et 

mere inkluderende arbejdsmarked, hvor udsatte personer eller personer med et handikap kan 

arbejde på lige vilkår med andre i samfundet samt under forhold og vilkår, der giver plads til 

deres eventuelle særlige behov. Ifølge beslutningsforslaget kan en socialøkonomisk virksom-

hed blandt andet bidrage dertil ved at bruge væsentlige dele af sit overskud til at støtte udsatte 

voksne under deres ansættelse.  

 

En socialøkonomisk virksomhed kan ifølge beslutningsforslaget også drive erhverv med det 

formål at bidrage til kulturlivet, have et særligt miljøfokus eller være med til at løfte opgaver, 

som det offentlige kan have svært ved at løfte. 

 

Hovedformålet med beslutningsforslaget er således at få udarbejdet og vedtaget en inatsisar-

tutlov om registrering af socialøkonomiske virksomheder. Inatsisartutloven skal generelt 

svare til den danske lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder, men være tilpas-

set de særlige grønlandske forhold og særlige grønlandske ønsker til ordningen efter loven.  

 

Dette forslag til inatsisartutlov er udarbejdet på baggrund af beslutningsforslaget. Forslaget 

tager generelt udgangspunkt i den danske lov om registrerede socialøkonomiske virksomhe-

der (jf. lov nr. 711 af 25. juni 2014), som trådte i kraft den 1. januar 2015. Forslaget er dog til-

passet Grønland og de særlige forhold, der gør sig gældende for Grønland 

 

Forslaget har til formål at fremme socialøkonomisk virksomhedsdrift. Til dette formål sikrer 

lovforslaget de registrerede virksomheder en eneret til at anvende betegnelsen registreret soci-

aløkonomisk virksomhed i deres navn og markedsføring. Til gengæld skal virksomhederne 

overholde vilkår, der sikrer, at deres aktiviteter i en række henseender er samfundsgavnlige. 

Offentlige og private aktører, der ønsker at give fordele til socialøkonomiske virksomheder, 

kan efter forslagets vedtagelse tage udgangspunkt i registeret over socialøkonomisk virksom-

hed og derved undså usikkerhed, henholdsvis egne undersøgelser, om hvorvidt en given virk-

somhed lever op til socialøkonomiske mindstekrav. 
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Bag forslaget ligger således en generel målsætning om, at flere samfundsmæssige udfordrin-

ger så vidt muligt skal løses eller mindskes af socialøkonomiske virksomheder til gavn for 

den grønlandske befolkning og det grønlandske samfund. Forslaget har i forbindelse dermed 

også mere generelt til formål af fremme socialøkonomiske aktiviteter og opfyldelse af social-

økonomiske formål hos socialøkonomiske virksomheder. 

 

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, der driver erhverv med det formål at 

fremme særlige sociale formål gennem deres virke og indtjening med videre. En socialøkono-

misk virksomhed er ikke en særlig selskabsform. En socialøkonomisk virksomhed kan for ek-

sempel være et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S), en for-

ening, en fond eller en anden selvejende institution. Der findes således ikke en særlig sel-

skabsform for socialøkonomiske virksomheder eller særlig lovgivning for Grønland, som ge-

nerelt definerer eller regulerer socialøkonomiske virksomheder. 

 

Forslaget har derfor også til formål at indføre en registreringsordning for socialøkonomiske 

virksomheder, jf. forslagets kapitel 2. Registreringsordning kan danne grundlag for en fælles 

identitet for registrerede socialøkonomiske virksomheder. Registreringsordningen muliggør, 

at virksomheder kan registreres som socialøkonomiske virksomheder, hvis de opfylder nogle 

bestemte betingelser for deres virksomhedsdrift og gennemsigtighed (transparens) i forbin-

delse dermed efter forslagets §§ 6-8. Registrerede virksomheder kan dokumentere over for of-

fentlige myndigheder, kunder, investorer, gavegivere, andre bidragsydere og andre samar-

bejdsparter, at de opfylder forslagets betingelser for deres virksomhedsdrift og gennemsigtig-

hed (transparens). Det kan registrerede virksomheder blandt andet gøre som følge af, at de har 

en eneret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed i deres navne og 

markedsføring, jf. forslagets § 11, stk. 1. 

 

Forslagets registreringsordning skal således bidrage til at definere, legitimere og regulere regi-

strerede socialøkonomiske virksomheder. Forslaget giver mulighed for at identificere en be-

stemt gruppe af socialøkonomiske virksomheder, som kan blive og være registreret i et særligt 

register for registrerede socialøkonomiske virksomheder, jf. forslagets kapitel 4, hvis virk-

somhederne opfylder de særlige betingelser for virksomhedsdrift og gennemsigtighed efter 

forslagets §§ 6-8. En registreret socialøkonomisk virksomhed kan således benytte betegnelsen 

”registreret socialøkonomisk virksomhed” i sit navn og markedsføring som en slags certifikat 

eller et bevis for, at virksomheden opfylder nogle særlige krav til socialøkonomiske virksom-

heder efter forslaget.  

 

Hensigten med registreringsordningen er generelt at skabe en klar identitet for registrerede so-

cialøkonomiske virksomheder, som understøtter deres virke som virksomheder, der varetager 

socialøkonomiske formål og udfører socialøkonomiske aktiviteter. 

 

Forslaget er ikke et forslag om regulering af selskabsformer med videre, men om registrering 
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af virksomheder, der varetager særlige socialøkonomiske formål og udfører særlige socialøko-

nomiske aktiviteter, og forhold i forbindelse dermed.  

 

Forslaget har desuden ikke til hensigt at omfatte hele det socialøkonomiske område eller alle 

virksomheder, der yder en social indsats. Forslaget medfører således ikke en eneret til at an-

vende den mere generelle betegnelse ”socialøkonomisk virksomhed”.  

 

Forslaget er udarbejdet som led i moderniseringen af den grønlandske erhvervslovgivning. 

Naalakkersuisut har i de seneste år i samarbejde med danske myndigheder arbejdet på at mo-

dernisere den grønlandske erhvervslovgivning.  

 

Andre lande har også en regulering af socialøkonomiske virksomheder. Regulering findes 

blandt andet i Danmark, Sverige, Finland, Frankrig, Belgien, Storbritannien og USA. Regule-

ringen er generelt enten i form af en særlig selskabsform for socialøkonomiske virksomheder 

eller en registreringsordning for de pågældende virksomheder. 

 

Forslaget vedrører en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder i Grønland og 

ikke en særlig selskabsform. Baggrunden derfor er særligt, at forslaget vil kunne omfatte de 

fleste eksisterende socialøkonomiske virksomheder, uden at virksomhederne skal ændre sel-

skabsform. Dette er en fordel, da socialøkonomiske virksomheder i dag er organiseret meget 

forskelligt i selskabsretlig henseende. Det er blandt andet tilfældet i Danmark. Registrerings-

ordningen giver også mulighed for, at socialøkonomiske virksomheder generelt frit kan vælge 

den selskabsform, der passer bedst til deres ønskede ejerforhold og virksomhedsdrift med vi-

dere. Dertil kommer, at virksomheder, der ønsker at udføre socialøkonomiske aktiviteter un-

der andre forudsætninger end dem, der fremgår af forslaget, fortsat generelt kan anvende be-

tegnelsen socialøkonomisk virksomhed i deres markedsføring og i forbindelse med deres akti-

viteter med videre. Sådanne socialøkonomiske virksomheder kan derimod ikke anvende be-

tegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed eller være omfattet af forslaget.  

 

Registreringsordningen efter forslaget er frivillig. En socialøkonomisk virksomhed, der opfyl-

der betingelserne i forslagets §§ 6-8, kan således ansøge om godkendelse af virksomhedens 

registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomheden ønsker det. Forbruger- 

og Konkurrencestyrelsen foranlediger registrering af en virksomhed der har ansøgt og er ble-

vet meddelt en godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed. Det 

sidstnævnte følger af forslagets § 9, stk. 2. 

 

Forslaget giver mulighed for, at Naalakkersuisut kan indgå en aftale med en offentlig myndig-

hed eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om myndighedens eller virksom-

hedens etablering og drift af et register for Naalakkersuisut. Forslaget giver desuden mulighed 

for, at Naalakkersuisut kan indgå aftale med en offentlig myndighed eller en offentlig virk-

somhed i Grønland eller Danmark om anvendelse af myndigheden eller virksomhedens eksi-

sterende register til brug for virksomheders registrering som socialøkonomiske virksomheder 
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efter forslaget.  Det anførte ændrer ikke på kompetencefordelingen mellem Grønland og Dan-

mark. Se afsnit 2.5 i de almindelige bemærkninger og de særlige bemærkninger til forslagets 

§ 17. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget  

 

2.1 Godkendelsesordning for registrering som socialøkonomisk virksomhed 

 

Forslaget indfører en godkendelsesordning for en virksomheds registrering som en socialøko-

nomisk virksomhed.  

 

En socialøkonomisk virksomhed, der opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8, kan ansøge 

om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen meddeler en godkendelse af virksomhedens regi-

strering som en socialøkonomisk virksomhed, jf. forslagets § 1, stk. 1. 

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om, at en virksomhed meddeles en god-

kendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomhe-

den opfylder betingelserne i §§ 6-8, jf. § 4. En godkendelse kan meddeles på bestemte vilkår, 

herunder om virksomhedens opfyldelse af betingelserne i forslagets §§ 6-8 og andre relevante 

vilkår for godkendelsen og om godkendelsens ophør og tilbagekaldelse, jf. forslagets § 4, stk. 

2. Hvis virksomheden ikke opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8, træffer Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen afgørelse om afslag på virksomhedens ansøgning om en godkendelse af 

virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed. 

 

Hvis en virksomhed, der er meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en so-

cialøkonomisk virksomhed, ikke opfylder betingelserne i §§ 6-8, skal virksomheden straks 

meddele dette til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.  

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse af 

en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomheden ikke 

opfylder betingelserne i §§ 6-8. Inden Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse 

om tilbagekaldelse af en meddelt godkendelse, fastsætter Forbruger- og Konkurrencestyrelsen 

en rimelig frist for den registrerede virksomhed til at afhjælpe den manglende opfyldelse af 

betingelserne i §§ 6-8, hvis virksomheden anmoder derom, og Forbruger- og Konkurrencesty-

relsen vurderer, at virksomheden vil kunne foretage afhjælpning inden for en rimelig frist. 

Hvis virksomheden ikke afhjælper den manglende opfyldelse af betingelserne i §§ 6-8 inden 

for en fastsat frist, træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse om tilbagekaldelse 

af godkendelsen. Det følger af forslagets § 5, stk. 2. 

 

2.2 Betingelser for registrering som en socialøkonomisk virksomhed 
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For at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget, skal en socialøko-

nomisk virksomhed have eget registreringsnummer (CVR-nummer) i registeret for grønland-

ske virksomheder og være hjemmehørende i Grønland, jf. forslagets § 6, stk. 1. Der gælder 

derimod ikke et krav om, at virksomheden skal have en særlig selskabsform for at være regi-

streret som en socialøkonomisk virksomhed. En registreret socialøkonomisk virksomhed kan 

således for eksempel være et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab 

(I/S), en forening, en fond eller en anden selvejende institution. Efter forslagets § 6, stk. 2, 

kan en enkeltmandsvirksomhed og en virksomhed etableret ved sameje dog ikke være regi-

streret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget.  

 

Alle virksomhedsformer, bortset fra enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved 

sameje, kan således være registrerede som socialøkonomiske virksomheder, hvis virksomhe-

derne også opfylder alle de følgende betingelser, jf. forslagets §§ 7-9:  

 

1) Virksomheden skal have et socialt formål, og virksomhedens sociale formål skal fremgå af 

virksomhedens vedtægter eller af dens stiftelsesdokument, hvis den ikke har nogen vedtægter.  

2) Virksomheden skal være erhvervsdrivende. 

3) Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige. 

4) Virksomheden skal være inddragende og ansvarlig i sit virke. 

5) Virksomheden skal foretage en social håndtering af sit overskud. 

6) Virksomheden skal være meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en so-

cialøkonomisk virksomhed, jf. § 4.  

7) En godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed må 

ikke være ophørt, hvis godkendelsen indeholder vilkår om en bestemt godkendelsesperiode, 

og må ikke være tilbagekaldt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, jf. § 5.  

 

Ved social håndtering af overskud i punkt 5 forstås efter forslaget, at virksomheden anvender 

sit resultat efter skat til 1 eller flere af de følgende aktiviteter: 

 

1) Reinvestering i egen virksomhed. 

2) Investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder. 

3) Donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. 

4) Begrænset udbetaling af udbytte eller anden form udlodning til ejerne af virksomheden.  

 

Ved begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for udlodning forstås efter forslaget den 

oprindeligt indskudte kapital med tillæg af en rimelig årlig forrentning i ejerperioden. Se for-

slagets § 8 og bemærkningerne dertil.  

 

Når en virksomhed er meddelt en godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk 

virksomhed, jf. § 4, og opfylder betingelserne for registrering i forslagets §§ 6-8, kan virk-

somheden blive og være registret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget, jf. § 9, 
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stk. 1. En virksomhed, der ikke er meddelt en godkendelse af dens registrering som en social-

økonomisk virksomhed, jf. § 4, eller ikke opfylder betingelserne for registrering i §§ 6-8, må 

ikke være registret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget, jf. § 9, stk. 1. 

 

En virksomhed, der er meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en social-

økonomisk virksomhed, jf. § 4, registreres som en socialøkonomisk virksomhed i registeret 

for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 6. Det følger af § 9, stk. 2. 

 

En godkendelse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed kan in-

deholde vilkår om en bestemt godkendelsesperiode. Godkendelsen ophører da, når godkendel-

sesperioden udløber. 

 

Når en godkendelse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed op-

hører eller bliver tilbagekaldt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter § 5, skal virksom-

heden snarest muligt derefter ændre sin registrering i registeret for socialøkonomiske virk-

somheder, jf. forslagets kapitel 4, således at virksomheden derefter ikke er registeret som en 

socialøkonomisk virksomhed, jf. § 10. Når en registreret socialøkonomisk virksomhed ikke 

opfylder alle betingelserne for registrering i §§ 6-9, skal virksomheden snarest muligt derefter 

ændre sin registrering i registeret for socialøkonomiske virksomheder, således at virksomhe-

den derefter ikke er registreret som en socialøkonomisk virksomhed. Virksomheden skal dog 

ikke foretage denne afregistrering, hvis virksomheden afhjælper den manglende opfyldelse af 

betingelserne for registrering i §§ 6-9 inden for en rimelig frist fastsat af Forbruger- og Kon-

kurrencestyrelsen efter § 10, stk. 1 og 2. Dette følger af forslagets § 10, stk. 1.  

 

2.3 Eneret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed 

 

Virksomheder, der er registrerede i registeret for socialøkonomiske virksomheder i overens-

stemmelse med bestemmelserne derom i forslaget, har eneret til at anvende betegnelsen ”regi-

streret socialøkonomisk virksomhed” i deres navne og markedsføring, jf. forslagets § 11 

 

En virksomheds ret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed ophø-

rer, når godkendelsen af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed op-

hører eller bliver tilbagekaldt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter § 5. 

 

En registreret socialøkonomisk virksomhed kan således benytte betegnelsen ”registreret soci-

aløkonomisk virksomhed” som en slags certifikat eller et bevis for, at virksomheden opfylder 

nogle særlige betingelser for registrerede socialøkonomiske virksomheder efter forslaget.  

 

2.4 Registrerede socialøkonomiske virksomheders forpligtelser  

 

Efter forslagets § 12, stk. 1, er virksomhedens centrale ledelsesorgan ansvarlig for, at virk-

somheden afgiver korrekte og fyldestgørende oplysninger.  



 

7 

Hvis ændrede forhold medfører, at tidligere afgivne oplysninger nu ikke er korrekte eller fyl-

destgørende, eller at nye oplysninger må afgives, skal virksomheden afgive nødvendige nye 

oplysninger snarest muligt derefter. Hvis ændrede forhold medfører, at tidligere registrerede 

forhold nu ikke er korrekte eller fyldestgørende, skal virksomheden foretage nødvendige nye 

registreringer snarest muligt derefter. 

 

Den registrerede virksomheds centrale ledelsesorgan er også ansvarlig for at afregistrere virk-

somheden i registeret for socialøkonomiske virksomheder efter § 12, stk. 2. 

 

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med 

anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven med senere ændringer og skal 

mindst følge reglerne for regnskabsklasse B. Det gælder, uanset om virksomheden er forplig-

tet til at aflægge årsrapport efter anordningen om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabslo-

ven.  

 

Udover de krav til årsrapporten, som følger af anordning om ikrafttræden for Grønland af års-

regnskabsloven, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed hvert år også rapportere om 

en række andre forhold, som bidrager til at sikre kontrol med, at virksomheden opfylder be-

stemte betingelser for deres virksomhedsdrift og gennemsigtighed (transparens) efter forsla-

gets kapitel 2, herunder særligt forslagets §§ 6-8. Se forslagets § 13 og § 19, stk. 3-6, og be-

mærkningerne dertil.  

 

Den registrerede virksomheds årsrapport og anden rapportering om de nævnte andre forhold 

skal registreres i registeret for socialøkonomiske virksomheder efter forslagets kapitel 4. Se 

forslagets § 14 og bemærkningerne dertil.  

 

2.5 Register for registrering af socialøkonomiske virksomheder 

 

Forslaget fastsætter en offentlig ordning for registrering af socialøkonomiske virksomheder 

efter ansøgning fra virksomhederne og godkendelse fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 

Forslaget nødvendiggør således etablering, drift og vedligeholdelse af et it-register til brug for 

registrering af virksomhederne eller anvendelse, herunder drift og vedligeholdelse, af et alle-

rede eksisterende register i Grønland eller Danmark til brug for registreringen. 

 

Efter forslaget skal Naalakkersuisut etablere og drive et register til brug for virksomheders re-

gistrering som socialøkonomiske virksomheder efter forslaget, jf. § 17, stk. 1.  

 

Efter forslaget § 17, stk. 2, kan Naalakkersuisut indgå en aftale med en offentlig myndighed 

eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om, at myndigheden eller virksomhe-

den etablerer og driver registeret for Naalakkersuisut.  

 

Naalakkersuisut kan for eksempel indgå en aftale med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i 
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Grønland om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal etablere og drive et register, eller at 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal drive et sådant register, der er etableret af Naalak-

kersuisut.  

 

Efter forslagets § 17, stk. 3, kan Naalakkersuisut indgå aftale med en offentlig myndighed el-

ler en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om, at myndigheden eller virksomhe-

dens register skal anvendes af Naalakkersuisut til brug for virksomheders registrering som so-

cialøkonomiske virksomheder efter forslaget.  

 

Naalakkersuisut kan for eksempel indgå en aftale med Erhvervsstyrelsen i Danmark om an-

vendelse af Erhvervsstyrelsens register for virksomheder (CVR-register) som register for so-

cialøkonomiske virksomheder efter forslaget, hvis Naalakkersuisut ønsker det.   

 

Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser om etablering og drift af registeret og alle 

relevante forhold i forbindelse dermed, jf. forslagets § 18. 

 

2.6 Tilsyn, sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter forslaget 

 

Registrering af socialøkonomiske virksomheder og forhold i forbindelse dermed er generelt 

omfattet af erhvervsområdet, der varetages af departementet for erhverv i Naalakkersuisut. 

Den generelle administrative myndighed efter forslaget er Forbruger- og Konkurrencestyrel-

sen. Den er omfattet af erhvervsområdet, der varetages af departementet for erhverv i Naalak-

kersuisut. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har således kompetencen til at administrere og 

håndhæve forslaget, herunder føre tilsyn, træffe afgørelser og meddele påbud efter forslaget.  

 

Efter forslaget § 19 fører Forbruger- og Konkurrencestyrelsen tilsyn med registrerede social-

økonomiske virksomheder og andre personer og virksomheder omfattet af forslaget og med 

deres aktiviteter og forhold omfattet af forslaget. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan 

meddele påbud om overholdelse af forslaget, bestemmelser fastsat efter forslaget og godken-

delsesvilkår. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan desuden pålægge registrerede social-

økonomiske virksomheder og andre personer og virksomheder omfattet af forslaget at afgive 

oplysninger og dokumenter, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendige, og 

at gøre det på den måde og i den form, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nød-

vendig. 

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan træffe afgørelse om forhold, som  

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med, og forhold i forbindelse dermed. Det 

kan være afgørelser om forhold vedrørende meddelelse eller ikke-meddelelse af en godken-

delse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed og tilbagekaldelse 

af en godkendelse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed.  
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Efter forslagets § 19, stk. 3-6, skal virksomheder og personer omfattet af forslaget sende rap-

porteringer om deres forhold og aktiviteter omfattet af forslaget, deres godkendelser, årsrap-

porter og eventuelt andre rapporter til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen kan fastsætte vilkår om rapportering i godkendelser og afgørelser efter 

forslaget. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om rapportering. 

 

Efter forslagets § 21 skal Forbruger- og Konkurrencestyrelsen årligt sende en årsrapport til 

Naalakkersuisut om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser. Årsrapporten 

skal blandt andet indeholde en sammenfattende omtale af Forbruger- og Konkurrencestyrel-

sens tilsyn og afgørelser og væsentlige og principielle forhold i forbindelse dermed. Årsrap-

porten skal også indeholde oplysninger om registrerede socialøkonomiske virksomheder og 

deres aktiviteter omfattet af forslaget. Naalakkersuisut kan anvende rapporten til at følge ud-

viklingen inden for forslagets område og vurdere, om der bør udføres aktiviteter for at fremme 

socialøkonomiske virksomheder og deres aktiviteter i Grønland. 

 

Naalakkersuisut kan desuden anmode Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om andre rappor-

ter og oplysninger, hvis Naalakkersuisut finder det nødvendigt. 

 

Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om Forbruger- og Konkurrencestyrel-

sens rapportering til Naalakkersuisut.  

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget vedrører en offentlig ordning for registrering af socialøkonomiske virksomheder ef-

ter ansøgninger fra virksomhederne og godkendelser fra Naalakkersuisut. Forslaget nødven-

diggør således etablering, drift og vedligeholdelse af et it-register til brug for registrering af 

virksomhederne eller anvendelse, herunder drift og vedligeholdelse, af et allerede eksiste-

rende register i Grønland eller Danmark til brug for registreringen. Se forslagets kapitel 4 og 

bemærkningerne dertil. Omkostningerne dertil forventes at udgøre 200.000 kr. om året. Om-

kostningerne finansieres ved en bevilling dertil for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 

 

Med forslaget etableres en godkendelsesordning for virksomheders registrering som social-

økonomiske virksomheder. Sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter forslaget 

omfatter blandt andet følgende: Sagsbehandling af ansøgninger om meddelelse af godkendel-

ser af virksomheders registrering som socialøkonomiske virksomheder. Gennemgang af virk-

somheders rapporteringer og andre meddelte oplysninger efter forslaget, blandt andet med 

henblik på at kontrollere, om virksomhederne opfylder betingelserne for at være registrerede 

som socialøkonomiske virksomheder efter forslagets kapitel 2. Sagsbehandling vedrørende 

mulige tilbagekaldelser af meddelte godkendelser. Tilsyn med personer og virksomheder om-

fattet af forslaget. Det forventes, at sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter for-

slaget vil medføre øgede omkostninger for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen svarende til 1 

årsværk for en administrativ medarbejder og dermed 600.000 kr. årligt.  
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Registreringsordningen efter forslaget er frivillig. Der pålægges derfor ikke erhvervslivet 

øgede omkostninger eller forpligtelser i forbindelse dermed. Det forventes derfor, at forslaget 

ikke har nogen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed  

Forslaget forventes ikke at have nogen negative konsekvenser for miljøet, naturen eller folke-

sundheden.  

 

Erfaringer i Danmark og andre lande viser, at socialøkonomiske virksomheder generelt kan 

bidrage til at løse nogle samfundsmæssige udfordringer, herunder blandt andet med hensyn til 

beskæftigelse, udsatte persongrupper, sundhed, velfærd og miljøforhold. Det kan for eksem-

pel ske direkte gennem de socialøkonomiske virksomheders virke, men også ved at inspirere 

offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder til at foretage soci-

ale forandringer og sætte nye og højere mål inden for de nævnte områder og andre områder.  

 

Forslaget forventes generelt at have positive konsekvenser for miljøet, naturen og folkesund-

heden, blandt andet fordi forslaget har til formål at bidrage til øget socialøkonomisk virksom-

hedsdrift med deraf følgende positive virkninger for den grønlandske befolkning og det grøn-

landske samfund.  

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Registreringsordningen efter forslaget er en ordning for virksomheder og omfatter derfor ikke 

borgerne. Forslaget forventes dog generelt at have positive konsekvenser for borgerne, herun-

der blandt andet i form af positive socialøkonomiske konsekvenser og konsekvenser for mil-

jøet, naturen og folkesundheden. Se afsnit 5 ovenfor.  

 

7. Andre væsentlige konsekvenser  

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser.  

 

8. Høring af myndigheder og organisationer med videre  

Forslaget har i perioden fra den 22. maj 2019 til den 17. juni 2019 været offentliggjort på 

Grønlands Selvstyres høringsportal www.naalakkersuisut.gl. 

 

Forslaget har i samme periode været i høring hos følgende myndigheder og organisationer 

med videre:  

 

SIK, Grønlands Erhverv, NUSUKA, CSR Greenland, Transparency International Greenland, 

Nunatsinni Advokati, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq, 

Avannaata Kommunia, Qeqertalik Kommunia, Børnetalsmanden, Alkohol og Narkotikarådet. 
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Departementet for Erhverv og Energi modtog høringssvar fra følgende myndigheder og orga-

nisationer med videre:  

 

Kommune Kujalleq, Transparency International Greenland, Grønlands Erhverv og Qeqqata 

Kommunia,  

 

I det følgende behandles de høringssvar, der er indkommet under den eksterne høring. Det be-

mærkes, at høringssvarene er anført i kursiv, og at høringssvarene er gengivet i hovedtræk på 

grundlag af en foretaget væsentlighedsvurdering. I det omfang at høringssvar ikke længere er 

relevante, som følge af ændringerne i forslaget er de ikke behandlet i det nedenstående 

 

Høringssvar fra Grønlands Erhverv. 

 

GE støtter op om lovgivningsinitiativet, der skabet mulighed for at ”fremme sociale og sam-

fundsgavnlige formål gennem virksomhedsdrift.” 

 

GE anfører at det er essentielt at der ikke med denne lovgivning skabes et grundlag for på 

meget favorable vilkår at grundlægge eller videreføre en virksomhed, der konkurrerer på 

ulige vilkår.   

 

Inatsisartutloven har alene til formål at medvirke til at skabe en fælles identitet for sådanne 

virksomheder, der gennem en registreringsordning opnår ret til brug af betegnelsen »registre-

ret socialøkonomisk virksomhed.  Det er forudsat at en registreret socialøkonomisk virksom-

hed skal være økonomisk bæredygtig som alt anden erhvervsvirksomhed. Det vil blandt andet 

sige, at virksomheden drives uden tilskud fra det offentlige. Forslaget skaber ikke noget 

grundlag for at kunne drive virksomhed på særlige konkurrenceforvridende vilkår. 

 

GE anfører, at det ikke er begrundet i bemærkningerne hvorfor man har defineret grænsen 

for rimelig forrentning i bestemmelsen i § 8, stk. 2: 

 

Det foreslåede kriterium for rimelig forrentning svarer til kriteriet i § 5, stk. 2 i den danske 

lov, som igen hviler på inspiration fra Storbritannien. Efter forslag fra Kujalleq Kommunia er 

denne oplysning tilføjet i bemærkningerne til bestemmelsen. 

 

Kapitalejere eller en ejerkreds i virksomheder registreret i henhold til denne inatsisartutlov er 

alene berettigede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, sva-

rende til den oprindeligt indskudte kapital plus en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt 

indskudte kapital. Hvad der kan regnes for en rimelig forrentning, bygger på en konkret vur-

dering. En forrentning findes imidlertid ikke rimelig, hvis den årlige forrentning overstiger 

den til enhver tid fastsatte officielle diskonto plus 15 pct., eller der udbetales mere end 35 pct. 

af virksomhedens resultat efter skat i udbytte.  

 



 

12 

GE efterlyser en faktisk afgrænsning i bemærkningerne mellem interessentskaber og sameje, 

som ikke er omfattet af forslaget. 

 

Afgrænsningen er præciseret i de specielle bemærkninger til § 6, stk. 2 

 

Høringssvar fra Kujalleq Kommunia 

 

Kujalleq Kommunia finder det væsentligt, at det ikke kommer til at udelukke muligheden for 

registrering som socialøkonomisk virksomhed, at en virksomhed har IBA-aftaler med offent-

lige myndigheder eller aftaler med myndigheder om CSR-politik eller lignende aftaler med en 

offentlig myndighed. Det er således kommunens forventning at betydningen af sådanne aftaler 

vil blive vurderet konkret og i lyset af disse aftalers formål og nærmere. 

Kommunen henleder opmærksomheden på, at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at 

der lægges vægt på definitionen af bestemmende offentlig indflydelse i selskabslovens § 7, 

hvoraf det blandt andet fremgår, at der foreligger bestemmende indflydelse i blandt andet føl-

gende tilfælde: 

 

”Det offentlige har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksom-

hed i henhold til en vedtægt eller aftale.” 

 

Det må afgøres efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, om 

en socialøkonomisk virksomhed ledes og drives uden væsentlig offentlig indflydelse og der-

med er uafhængig af det offentlige. I denne vurdering skal indgå den definition af en væsent-

lig offentlig indflydelse over virksomheden, som er defineret i § 7 i anordning om ikrafttræ-

den for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 

Kujalleq Kommunia anfører at det er svært ved at se fordelen ved en særlig grønlandsk mo-

del, der består i godkendelse af registrering til forskel fra den danske ordning, der består i re-

gistrering. Kommunen er således af den opfattelse, at der også efter den danske model sker en 

prøvelse af om betingelserne er opfyldt for at en virksomhed kan registreres som socialøkono-

misk. 

En særlig grønlandsk godkendelsesordning er nødvendig fordi sagområdet sociale forhold er 

et selvstyreanliggende og fordi Grønland ikke er omfattet af lov om CVR efter der blev lovgi-

vet på området med landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsre-

gister. Efterfølgende er der ved Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i 

Det Centrale Virksomhedsregister skabt hjemlen til, at grønlandske virksomheder registreres i 

CVR-registret, og samtidig blev Grønlands Erhvervsregister. Lukket.  

Høringssvar fra Qeqqata Kommunia 

Qeqqata Kommunia finder at forslaget er affattet i et sprog der er svært at forstå for alminde-

lige borgere. 
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Forslaget retter sig mod erhvervslivet og har ikke en direkte berøring med borgerne eller regu-

lering af borgernære forhold. 

 

Høringsvar fra Transparency Greenland 

 

Transparency Greenland støtter forslaget og hilser en transparent formaliseret registrerings-

ordning velkommen. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til stk. 1 

Efter bestemmelsen kan en virksomhed, der opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8, ansøge 

om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen meddeler en godkendelse af virksomhedens regi-

strering som en socialøkonomisk virksomhed efter forslagets § 4.  

 

Formuleringen ”kan” indebærer, at registreringsordningen er frivillig. En socialøkonomisk 

virksomhed, der opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8, kan således ansøge om meddelelse 

af en godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis 

virksomheden ønsker det. Virksomheden har ikke en pligt til at registrere sig efter forslaget, 

medmindre den har ansøgt og er blevet meddelt en godkendelse af dens registrering som en 

socialøkonomisk virksomhed. Det sidstnævnte følger af forslagets § 9.  

 

Til stk. 2 

Det følger af bestemmelsen i § 1, stk. 2, at en virksomhed ved ansøgning om godkendelse af 

virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed skal indsende dokumenta-

tion for, at virksomheden opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8. 

 

Virksomheden skal ved ansøgningen indsende dokumenterne anført i forslagets § 1, stk. 2, nr. 

1-6.  

 

Til nr. 1 

En betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget er, at 

virksomheden har eget registreringsnummer (CVR-nummer) i registeret for grønlandske virk-

somheder, er hjemmehørende i Grønland og ikke er en enkeltmandsvirksomhed eller en virk-

somhed etableret ved sameje, jf. forslagets § 6. Virksomheden kan som regel dokumentere 

disse forhold ved ansøgningen ved at indsende en kopi af virksomhedens registreringsbevis 

fra CVR-registeret, hvoraf virksomhedens CVR-nummer, selskabsform og den registrerede 

virksomhedsadresse fremgår.  

 

Betingelsen om eget CVR-nummer medfører, at en produktion eller en afdeling med eget P-

nummer i en større organisation ikke selv kan opnå selvstændig registrering som en social-

økonomisk virksomhed. Virksomheder med eget CVR-nummer i en koncern kan dog være 

registrerede som socialøkonomiske virksomheder. At virksomheden skal være hjemmehø-

rende i Grønland medfører, at virksomheden skal have sit registrerede hjemsted i Grønland.  

 

Til nr. 2 

En 2. betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget er, 
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at virksomheden har et socialt formål, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 1. Virksomheden skal der-

for i ansøgningen dokumentere, at virksomheden har et socialt formål, og at virksomhedens 

sociale formål fremgår af virksomhedens vedtægter eller dens stiftelsesdokument, hvis den 

ikke har nogen vedtægter. En virksomhed er for eksempel ikke forpligtet til at have vedtægter, 

hvis virksomheden er et interessentskab (I/S). Virksomhedens sociale formål skal da fremgå 

af virksomhedens stiftelsesdokument.  

 

Til nr. 3 

En 3. betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget er, 

at virksomheden er erhvervsdrivende, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at en betyde-

lig del af virksomhedens aktiviteter skal vedrøre salg af varer eller tjenesteydelser. Se nær-

mere derom i bemærkningerne til forslagets § 7, stk. 1, nr. 2. Virksomheden skal dokumentere 

dette i ansøgningen. Virksomheden kan blandt andet dokumentere dette ved at indsende en 

kopi af den seneste årsrapport for virksomheden. Hvis virksomheden ikke har en årsrapport, 

kan virksomheden beskrive virksomhedens aktiviteter og herunder blandt andet angive, hvor 

stor en andel af virksomhedens omsætning, der vedrører salg af varer eller tjenesteydelser.  

 

Hvis virksomheden er nystartet, er det tilstrækkeligt med en beskrivelse af, hvilke varer eller 

tjenesteydelser virksomheden forventer at sælge, og hvor stor en del af omsætningen virksom-

heden forventer, at salget vil udgøre.  

 

Hvis virksomheden får meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en social-

økonomisk virksomhed, skal virksomheden derefter årligt udarbejde og indsende en årsrap-

port for virksomheden efter bestemmelser i forslagets § 13.  

 

Til nr. 4 

En 4. betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget er, 

at virksomheden er uafhængig af det offentlige, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 3. Det betyder, at 

virksomheden skal drives uden væsentlig offentlig indflydelse på virksomhedens ledelse og 

drift. Se nærmere derom i bemærkningerne til forslagets § 7, stk. 1, nr. 3.Virksomheden skal 

dokumentere dette i ansøgningen. Virksomheden kan blandt andet dokumentere dette ved at 

indsende en kopi af virksomhedens vedtægter eller dens stiftelsesdokument, hvoraf det frem-

går, hvordan virksomhedens centrale ledelsesorgan er sammensat, herunder hvordan en even-

tuel bestyrelse udpeges.  

 

Begrebet virksomhedens centrale ledelsesorgan skal generelt forstås i overensstemmelse med 

§ 5, stk. 1, nr. 4, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselska-

ber (selskabsloven). I virksomheder, der har en direktion og en bestyrelse, er det centrale le-

delsesorgan i bestyrelsen. I virksomheder, der kun har en direktion, er det centrale ledelsesor-

gan direktionen. I virksomheder, der har en direktion og et tilsynsråd, er det centrale ledelses-

organ direktionen. 
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Virksomheden skal også oplyse, om og i givet fald hvilken indflydelse det offentlige har på 

virksomhedens drift og daglige ledelse. Hvis virksomheden ikke mener, at det offentlige har 

nogen indflydelse på virksomhedens drift eller daglige ledelse, skal virksomheden angive 

dette. Hvis virksomheden mener, at det offentlige har indflydelse på virksomhedens drift eller 

daglige ledelse, skal virksomheden angive dette og oplyse, i hvilket omfang det er tilfældet.  

 

Beskrivelsen af virksomhedens uafhængighed af det offentlige skal opdateres og ændres i re-

levant omfang i forbindelse med den årlige rapportering efter forslagets § 13, stk. 3, nr. 4. 

 

Til nr. 5 

En 5. betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget er, 

at virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 4. Virk-

somheden skal dokumentere dette i ansøgningen.  

 

Til dette formål kan virksomheden udarbejde og indsende en beskrivelse af, hvordan virksom-

heden er inddragende og ansvarlig i sit virke. Virksomheden skal herunder blandt andet be-

skrive virksomhedens praksis for at inddrage virksomhedens målgruppe, samarbejdsparter og 

andre interessenter. 

 

Hvis virksomheden er nyetableret, kan beskrivelsen som regel bestå af en plan for, hvordan 

virksomheden fremover vil sikre at være inddragende og ansvarlig i sit virke. Ved inddra-

gende og ansvarlig i sit virke forstås efter forslaget, at virksomhedens ledelse søger at invol-

vere virksomhedens ansatte, kunder, samarbejdsparter og interessenter med videre og udviser 

ansvarlighed i forhold til det sociale formål i virksomhedens forretningsstrategi og forret-

ningsaktiviteter. Se nærmere derom i bemærkningerne til forslagets § 7, stk. 1, nr. 4. Det er 

det centrale ledelsesorgan i virksomheden, som skal varetage den overordnede og strategiske 

ledelse af virksomheden og sikre en forsvarlig organisation af virksomheden.  

Beskrivelsen skal opdateres og ændres i relevant omfang i forbindelse med den årlige rappor-

tering efter forslagets § 13, stk. 3, nr. 4. 

 

Til nr. 6 

En betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget er, at 

virksomheden foretager en social håndtering af sit overskud, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 5.  

 

Virksomheden skal dokumentere i ansøgningen, at virksomheden anvender sit resultat efter 

skat i overensstemmelse med forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, litra a-d. Virksomheden kan doku-

mentere dette ved at indsende en kopi af virksomhedens seneste årsrapport. Hvis virksomhe-

den ikke kan indsende en årsrapport, kan virksomheden i stedet beskrive, hvordan virksomhe-

den har anvendt og fremover planlægger at anvende virksomhedens overskud efter skat.   

 

Hvis virksomheden får meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en social-
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økonomisk virksomhed, skal virksomheden rapportere til Forbruger- og Konkurrencestyrel-

sen, hver gang virksomheden udbetaler udbytte eller foretager en anden form for overskuds-

deling mellem ejerne, jf. forslagets § 13, stk. 4.  

 

Til § 2 

 

Det følger af bestemmelsen, at Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at en virk-

somheds ansøgning om godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed 

skal indgives ved anvendelse af et ansøgningsskema, der er udarbejdet og offentliggjort af 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 

 

Naalakkersuisut kan også fastsætte bestemmelser om, at ansøgningen skal indsendes ved an-

vendelse af e-mail eller anden digital kommunikation. Sådanne bestemmelser kan fastsættes i 

en bekendtgørelse.  

 

Til § 3 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen medfører en generel pligt for en virksomhed, der ansøger om godkendelse af 

dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, til at meddele alle oplysninger og ind-

sende alle dokumenter, som er nødvendige for behandlingen og afgørelsen af sagen om an-

søgningen. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er fyldestgørende, og at oplysnin-

gerne i ansøgningen er korrekte. Det er således ansøgerens eget ansvar at sikre, at ansøgeren 

opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8, og at det fremgår af ansøgningen.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen i stk. 2 indeholder en hjemmel for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen til at 

pålægge en virksomhed, der ansøger om godkendelse af dens registrering som en socialøko-

nomisk virksomhed, at meddele bestemte oplysninger eller indsende bestemte dokumenter, 

som efter Forbruger- og Konkurrencestyrelsens opfattelse er nødvendige for behandlingen og 

afgørelsen af sagen om ansøgningen. Efter bestemmelsen kan Forbruger- og Konkurrencesty-

relsen også pålægge ansøgervirksomheden at meddele oplysninger og indsende dokumenter 

på den måde og i den form, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendig. Det 

er Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, der afgør, om, og i så fald i hvilken form, det er nød-

vendigt at meddele oplysninger og indsende dokumenter til brug for behandlingen og afgørel-

sen af sagen om ansøgningen.  

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer beslutning om at udbede sig oplysninger og ind-

sendelse af dokumenter efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte til-

fælde.  
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Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan for eksempel pålægge en virksomhed at meddele op-

lysninger eller indsende dokumenter i papirform eller elektronisk form, herunder på et USB-

stik. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan for eksempel også kræve, at elektroniske doku-

menter skal være tilgængelige i særlige formater, herunder for eksempel Microsoft Word-for-

mat eller PDF-format.  

 

Bestemmelsen har generelt til formål at bidrage til at sikre, at Forbruger- og Konkurrencesty-

relsen kan anmode om alle de oplysninger og dokumenter, som styrelsen har brug for i forbin-

delse med behandlingen og afgørelsen af en ansøgning.  

 

Bestemmelsen medfører ikke en pligt for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen til at anmode 

om eventuelle manglende oplysninger eller dokumenter fra en ansøger i forbindelse med be-

handlingen og afgørelsen af sagen om en ansøgning. En pligt til at anmode herom kan imid-

lertid følge af det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip. 

 

Til § 4 

 

Til stk. 1 

Efter bestemmelsen træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse om, at en virksom-

hed meddeles en godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virk-

somhed, hvis virksomheden opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8.  

 

Det er således Forbruger- og Konkurrencemyndigheden, der er den administrative myndighed 

efter forslaget, og som administrerer reglerne og har kompetence til at træffe afgørelse om 

godkendelse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed efter forsla-

get.  

 

Hvis en ansøgervirksomhed opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8, og har indgivet en fyl-

destgørende og korrekt ansøgning, har virksomheden ret til at få meddelt en godkendelse af 

virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed.  

 

Hvis virksomheden ikke opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8 eller ikke fyldestgørende 

har dokumenteret dette, træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse om afslag på 

virksomhedens ansøgning.  

 

Til stk. 2 

Efter bestemmelsen i stk. 2 kan en godkendelse efter forslaget meddeles på bestemte vilkår, 

herunder om virksomhedens opfyldelse af betingelserne i §§ 6-8 og andre relevante vilkår for 

godkendelsen og om godkendelsens ophør og tilbagekaldelse. 

 

Bestemmelsen indeholder således en generel hjemmel for Forbruger- og Konkurrencestyrel-
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sen til at fastsætte vilkår om alle relevante forhold i en godkendelse af en virksomheds regi-

strering som en socialøkonomisk virksomhed. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fastsætter 

vilkår i en godkendelse efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte til-

fælde.  

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan blandt andet fastsætte vilkår om en virksomheds op-

fyldelse af betingelserne i forslagets §§ 6-8 og andre relevante vilkår for godkendelsen og om 

godkendelsens ophør og tilbagekaldelse. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan blandt an-

det også fastsætte vilkår om, at virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksom-

hed skal registreres i et særligt register samt forhold i forbindelse dermed, og om pligt til afre-

gistrering med videre. De nævnte forhold er alene eksempler på mulige relevante vilkår i en 

godkendelse. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan således også fastsætte vilkår om andre 

forhold end de nævnte forhold i en godkendelse.  

 

Til § 5 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen vedrører en meddelelsespligt for registrerede socialøkonomiske virksomheder. 

Hvis en virksomhed, der er meddelt godkendelse af virksomhedens registrering som en social-

økonomisk virksomhed, ikke opfylder 1 eller flere af betingelserne i forslagets §§ 6-8, skal 

virksomheden straks meddele dette til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.  

 

Meddelelsespligten indtræder straks efter, at et medlem af virksomhedens centrale ledelsesor-

gan ved eller bør vide, at virksomheden ikke opfylder alle betingelserne i forslagets §§ 6-8.  

 

Meddelelsesforpligtelsen omfatter ethvert medlem af virksomhedens centrale ledelsesorgan. 

Begrebet virksomhedens centrale ledelsesorgan skal generelt forstås i overensstemmelse med 

§ 5, stk. 1, nr. 4, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselska-

ber (selskabsloven). I virksomheder, der har en direktion og en bestyrelse, er det centrale le-

delsesorgan bestyrelsen. I virksomheder, der kun har en direktion, er det centrale ledelsesor-

gan direktionen. I virksomheder, der har en direktion og et tilsynsråd, er det centrale ledelses-

organ direktionen. 

 

Hvis forholdet ikke kan afhjælpes, eller hvis virksomheden ikke afhjælper forholdet inden for 

fristen fastsat af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, træffer Forbruger- og Konkurrencesty-

relsen afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen efter forslagets § 5, stk. 2. Efter forsla-

gets § 10, stk. 1, skal virksomheden snarest muligt derefter ændre sin registrering i registeret 

for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, således af virksomheden derefter ikke er re-

gistreret som en socialøkonomisk virksomhed. 
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Til stk. 2 

Efter bestemmelsen træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse om tilbagekaldelse 

af en godkendelse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis 

virksomheden ikke opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8.  

 

Inden Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en meddelt 

godkendelse, fastsætter Forbruger- og Konkurrencestyrelsen en rimelig frist for den registre-

rede virksomhed til at afhjælpe den manglende opfyldelse af betingelserne i forslagets §§ 6-8. 

Hvis virksomheden ikke afhjælper den manglende opfyldelse af betingelserne i §§ 6-8 inden 

for en fastsat frist, træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse om tilbagekaldelse 

af godkendelsen.  

 

Der kan være tilfælde, hvor den manglende opfyldelse af 1 eller flere betingelser i forslagets 

§§ 6-8 er så væsentlig eller omfattende, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at 

det ikke er relevant at fastsætte en frist for virksomheden til at afhjælpe forholdet eller for-

holdene, selv om virksomheden har anmodet om en sådan frist.  

 

Det kan også være, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen forud for afgørelsen om tilbage-

kaldelsen har meddelt virksomheden et påbud om afhjælpning af forholdet efter forslagets § 

19, stk. 1, og i påbuddet har fastsat en rimelig frist for virksomheden til at afhjælpe forholdet. 

Det kan derudover være, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen forud for afgørelsen om til-

bagekaldelsen har meddelt virksomheden en rimelig frist for at afhjælpe den manglende op-

fyldelse af betingelserne i forslagets §§ 6-8 efter forslagets § 10, stk. 2. Det vil i disse tilfælde 

ikke i samme omfang være relevant at fastsætte en ny afhjælpningsfrist i forbindelse med af-

gørelsen om tilbagekaldelse af godkendelsen. 

 

Hvis virksomheden anmoder om, at der fastsættes en afhjælpningsfrist, afgøres det efter en 

konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, herunder forholdets eller for-

holdenes omfang og karakter med videre.  

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan også blive bekendt med manglende overholdelse af 

en eller flere betingelser i forslagets §§ 6-8 som led i administrationen og håndhævelsen af 

forslaget, herunder ved udførelse af stikprøvekontrol af, om registrerede virksomheder over-

holder betingelserne for at være registrerede socialøkonomiske virksomheder.  

 

Hvis Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godken-

delse efter forslaget, må virksomheden derefter ikke være registreret som en socialøkonomisk 

virksomhed eller anvende betegnelsen socialøkonomisk virksomhed i sit navn eller sin mar-

kedsføring, jf. forslagets § 9 og § 11. Virksomheden kan dog ansøge Forbruger- og Konkur-

rencestyrelsen om meddelelse af en ny godkendelse af virksomhedens registrering som en so-

cialøkonomisk virksomhed efter forslagets § 1, stk. 1.  

 



 

21 

Hvis Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse om tilbagekaldelse af en god-

kendelse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed efter forslagets 

§ 5, stk. 2, skal virksomhedens centrale ledelsesorgan af egen drift foretage afregistrering af 

virksomheden snarest muligt efter meddelelsen af afgørelsen om tilbagekaldelsen er kommet 

frem til virksomheden. Det afgørende er tidspunktet, hvor meddelelsen er kommet frem til 

virksomheden, herunder til virksomhedens postkasse ved fysisk post eller i indbakken ved e-

mail eller i et andet elektronisk beskedsystem.  

 

Til § 6 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen angiver sammen med forslagets § 6, stk. 2, blandt andet, hvilke virksomheds-

former der kan være registrerede som socialøkonomiske virksomheder efter forslaget. 

 

Efter bestemmelsen kan enhver virksomhed, der har eget registreringsnummer (CVR-num-

mer) i registeret for grønlandske virksomheder, og som er hjemmehørende i Grønland, være 

registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget. Efter bestemmelsen i forsla-

gets § 6, stk. 2, kan enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje dog ikke 

være registrerede som socialøkonomiske virksomheder efter forslaget.   

 

I forslaget stilles således ikke krav om, at en registreret socialøkonomisk virksomhed skal 

være en særlig virksomhedsform. En registreret socialøkonomisk virksomhed kan for eksem-

pel være et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S), en forening, 

en fond eller en anden selvejende institution.  

 

Betingelsen om eget CVR-nummer medfører, at en produktion eller en afdeling med eget P-

nummer i en større organisation ikke selv kan opnå registrering som en socialøkonomisk virk-

somhed. Virksomheder med eget CVR-nummer i en koncern kan dog være registrerede som 

socialøkonomiske virksomheder.  

 

Bestemmelsen angiver, at en registreret socialøkonomisk virksomhed skal være hjemmehø-

rende i Grønland. Ved hjemmehørende forstås generelt, at virksomheden skal have sit regi-

strerede hjemsted i Grønland.  

 

For at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget skal virksomheden 

desuden opfylde alle betingelserne i forslagets §§ 6-8. Bestemmelsen skal således også fortol-

kes og anvendes sammen med forslagets § 9. Når en virksomhed opfylder betingelserne i for-

slagets §§ 6-8, kan virksomheden blive og være registreret som en socialøkonomisk virksom-

hed. Betingelserne skal være opfyldt i hele registreringsperioden, medmindre andet udtrykke-

ligt fremgår af forslaget.  
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Til stk. 2 

Bestemmelsen angiver nogle enkelte virksomhedsformer, der ikke kan være registrerede som 

socialøkonomiske virksomheder efter forslaget.  

Efter bestemmelsen kan enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje ikke 

være registrerede som socialøkonomiske virksomheder efter forslaget.  

 

Ved en virksomhed etableret ved sameje forstås generelt en virksomhed, hvor 1 eller flere 

personer sammen ejer de enkelte aktiver i virksomheden. Med virksomheder etableret ved 

sameje menes virksomheder, hvor 1 eller flere personer sammen ejer de enkelte aktiver i virk-

somheden. Disse er de eneste virksomhedsformer, der ikke kan registreres. Årsagen hertil er 

at der ved disse virksomhedsformer ikke er en adskillelse mellem ejers formue og virksomhe-

dens formue. Et interessentskab kan registreres. Ved en virksomhed etableret ved sameje for-

stås generelt en virksomhed, hvor 1 eller flere personer sammen ejer de enkelte aktiver i virk-

somheden. Interessentskaber (I/S), hvor 2 personer sammen ejer selve virksomheden, er ikke 

omfattet af forslagets § 6, stk. 2. Et interessentskab kan således være registreret som en social-

økonomisk virksomhed efter forslaget.  

 

Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje er de eneste virksomheds-

former, der ikke kan være registrerede efter forslaget. Årsagen hertil er, at der ved disse virk-

somhedsformer generelt ikke er en adskillelse mellem ejerens formue og virksomhedens for-

mue.  

 

Til § 7 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen angiver nogle betingelser for, at en virksomhed kan være registreret som en so-

cialøkonomisk virksomhed efter forslaget.  

 

Bestemmelsen skal fortolkes og anvendes sammen med forslagets §§ 6 og 8-9. Når en virk-

somhed opfylder betingelserne i forslagets §§ 6-8, kan virksomheden blive og være registreret 

som en socialøkonomisk virksomhed. Betingelserne skal være opfyldt i hele registreringsperi-

oden, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af forslaget.  

 

Til nr. 1 

En betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget er, at 

virksomheden har et socialt formål, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 1. Betingelsen om et socialt 

formål skal generelt fortolkes og anvendes bredt. Virksomheden skal således have et hoved-

formål eller et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-

mæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt eller kulturelt sigte. 

 

I Danmark og andre lande skelnes generelt mellem socialøkonomiske virksomheder, der ar-

bejder for en bestemt målgruppe eller en bestemt sag, og socialøkonomiske virksomheder, der 



 

23 

arbejder med en bestemt målgruppe. Det vil sige, at der generelt skelnes mellem socialøkono-

miske virksomheder, der arbejder for at forbedre forholdene for en bestemt målgruppe eller 

for en bestemt sag, og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en bestemt målgrup-

pe ved for eksempel at øge deres beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Grænsen 

mellem de 2 grupper af socialøkonomiske virksomheder er dog flydende. 

 

Når en socialøkonomisk virksomhed arbejder for en målgruppe eller en sag, har virksomhe-

den generelt til formål at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller 

fremme en særlig samfundsgavnlig sag. Det kan for eksempel ske gennem virksomhedens ak-

tiviteter, varer, tjenesteydelser eller anvendelse af sit overskud efter skat til sociale formål. 

For eksempel kan en socialøkonomisk virksomhed gennemføre oplysningsaktiviteter, produ-

cere hjælpemidler, organisere støttearrangementer for udsatte personer eller donere virksom-

hedens overskud efter skat for at fremme et særligt socialt formål. 

 

Når en socialøkonomisk virksomhed arbejder med en målgruppe, har virksomheden ofte et 

beskæftigelsesmæssigt formål. Virksomheden søger således at involvere udsatte personer di-

rekte i sit virke gennem beskæftigelse, herunder særlige opkvalificerende forløb. Den nævnte 

tilgang betegnes også ”Work Integration Social Enterprise” eller ”WISE” og henviser til soci-

aløkonomiske virksomheder, der søger at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked ved at inklu-

dere udsatte persongrupper på arbejdsmarkedet gennem kompetenceudvikling, aktivering og 

beskæftigelse med videre. 

 

Forslaget omfatter begge de nævnte typer af socialøkonomiske virksomheder.  

 

Et socialt formål efter forslagets § 7, stk. 1, nr. 1, kan således for eksempel være et af de føl-

gende formål:  

 

1) Sociale formål, herunder for eksempel støtte til personer med misbrugsproblemer eller ud-

satte børn, integration, kriminalitetsforebyggelse og international udvikling. 

2) Sundhedsmæssige formål, herunder for eksempel pleje og støtte til persongrupper med fy-

siske eller psykiske lidelser, patientorganisationer og sundhedsoplysning til offentligheden. 

3) Miljømæssige formål, herunder for eksempel fokus på og oplysning om natur, miljø og 

klima, herunder økologi og genbrug. 

4) Kulturelle formål, herunder for eksempel fremme af kunst og kultur og kendskab til oprin-

delige folks rettigheder. 

5) Beskæftigelsesmæssige formål, herunder for eksempel kompetenceudvikling, uddannelses-

tiltag, jobtræning, jobskabelse og beskæftigelse for udsatte grupper af personer. 

 

De nævnte eksempler er alene eksempler på sociale formål omfattet af forslaget. Opregningen 

er ikke udtømmende. Andre formål end de nævnte formål kan således også være sociale for-

mål omfattet af forslaget.  
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Til nr. 2 

En anden betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forsla-

get er, at virksomheden er erhvervsdrivende, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 2. Det betyder gene-

relt, at salg af varer eller tjenesteydelser skal udgøre en betydelig del af virksomhedens aktivi-

teter. Salg af varer eller tjenesteydelser kan være til private personer, erhvervsdrivende eller 

offentlige myndigheder eller en kombination deraf. 

 

Socialøkonomiske virksomheder kan generelt have meget forskellige indtægtsgrundlag. Ud-

over indtægt fra egentlig erhvervsdrift kan virksomhederne få deres driftskapital fra mange 

andre indtægtskilder, herunder for eksempel fra donationer, private eller offentlige fonde, of-

fentlige støtteordninger og satspuljemidler med videre.  

 

Betingelsen om, at en virksomhed skal være erhvervsdrivende, skal ikke forstås således, at 

størstedelen af virksomhedens indtægter skal komme fra salg af varer eller tjenesteydelser. Er-

hvervsdriften skal dog udgøre en betydelig del af virksomhedens aktiviteter og omsætning. 

Virksomheden kan således fortsat modtage offentlige og private tilskud og donationer med 

videre, hvis virksomheden ved siden af de nævnte indtægtskilder har et salg af varer og/eller 

tjenesteydelser, som udgør en betydelig del af virksomhedens aktiviteter og omsætning.  

 

Det tillægges ikke betydning for vurderingen af, om en virksomhed er erhvervsdrivende, 

hvorvidt virksomheden kan afsætte og afsætter sine varer og/eller tjenesteydelser til 1 eller 

flere kunder, herunder om virksomhedens eneste kunde er en offentlig myndighed.  

 

Til nr. 3 

En tredje betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget 

er, at virksomheden er uafhængig af det offentlige, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, 

at virksomheden skal drives uden væsentlig offentligt indflydelse på virksomhedens ledelse 

og drift.  

 

Det offentlige skal efter forslaget forstås som Naalakkersuisut, departementer, styrelser og an-

dre enheder i Naalakkersuisut, kommuner og virksomheder, der er ejet eller underlagt 1 eller 

flere af de nævnte parter.  

 

Det må afgøres efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, om 

en virksomheds ledelse eller drift er underlagt væsentlig offentlig indflydelse, eller om virk-

somheden er uafhængig af det offentlige. Et vist offentligt tilsyn eller undtagelse fra fondslov-

givningen i Grønland på grund af tilsyn og økonomisk kontrol fra en offentlig myndighed er 

ikke i sig selv nok til, at der foreligger en væsentlig offentlig indflydelse efter forslaget. Der 

foreligger heller ikke en væsentlig offentlig indflydelse efter forslaget, alene fordi virksomhe-

den er leverandør til det offentlige. Dette gælder også, selvom virksomheden afsætter alle sine 

varer og/eller tjenesteydelser til 1 eller flere offentlige myndigheder. 
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Der er derimod tale om en væsentlig offentlig indflydelse, når en overvejende del af en virk-

somhed ejes af det offentlige, eller en overvejende del af virksomhedens ledelse er udpeget af 

det offentlige. Ved en overvejende del forstås mere end 50 procent.  

 

Der vil også være tale om en væsentlig offentlig indflydelse, hvis det offentlige har bestem-

mende indflydelse over virksomheden som defineret i § 7 i anordning om ikrafttræden for 

Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). Bestemmende indflydelse for-

ligger efter § 7 i selskabsloven som udgangspunkt, når det offentlige direkte eller indirekte 

gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen (50 procent) af stemmerettighederne i 

en virksomhed.  

 

Derudover forligger der efter § 7 i selskabsloven bestemmende indflydelse i alle de følgende 

tilfælde: 

 

1) Det offentlige har råderet over mere end halvdelen (50 procent) af stemmerettighederne i 

kraft af en aftale med andre investorer. 

2) Det offentlige har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksom-

hed i henhold til en vedtægt eller aftale. 

3) Det offentlige har beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det cen-

trale ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden. 

4) Det offentlige har råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen el-

ler i et tilsvarende organ og besidder derved den faktiske bestemmende indflydelse over virk-

somheden. 

 

Til nr. 4 

En fjerde betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forsla-

get er, at virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 4.  

 

Ved inddragende og ansvarlig i sit virke forstås efter forslaget generelt, at virksomhedens le-

delse søger at involvere virksomhedens ansatte, kunder, samarbejdsparter og interessenter 

med videre og udviser ansvarlighed i forhold til det eller de sociale formål i virksomhedens 

forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Det er det centrale ledelsesorgan, der skal vare-

tage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden og sikre en forsvarlig organisa-

tion af virksomheden. 

 

I virksomheder, der har en direktion og en bestyrelse, er det centrale ledelsesorgan bestyrel-

sen. I virksomheder, der kun har en direktion, er det centrale ledelsesorgan direktionen. I virk-

somheder, der har en direktion og et tilsynsråd, er det centrale ledelsesorgan direktionen. 

 

Det må afgøres efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, om 

en virksomhed er inddragende og ansvarlig i sit virke. I vurderingen kan der blandt andet læg-
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ges vægt på virksomhedens vedtægter eller stiftelsesdokument, interne retningslinjer, målsæt-

ninger, strategier og andre dokumenter, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder.  

 

Dokumentation for, at virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, skal rapporteres 

årligt i forbindelse med indsendelse af årsrapporten efter forslagets § 13, stk. 3, nr. 4. 

 

Til nr. 5 

En femte betingelse for at være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter forslaget 

er, at virksomheden foretager en social håndtering af sit overskud, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 

5. Virksomheden skal således anvende sit resultat efter skat i overensstemmelse med forsla-

gets § 7, stk. 1, nr. 5, litra a-d. Det omfatter reinvestering i egen virksomhed, investeringer i 

eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder, donationer til organi-

sationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål og udbetaling af udbytte i begræn-

set omfang til ejerne af virksomheden eller en anden form for overskudsdeling mellem ejerne.  

 

Hensættelser kan således ske til reinvestering i egen virksomhed, jf. forslagets § 7, stk. 1, nr. 

5, litra a, eller til 1 eller flere formål omfattet af forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, litra. b-d. Opreg-

ningen er udtømmende. Virksomheden må derfor ikke anvende sit overskud efter skat til an-

dre formål end formålene anført i forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, litra a-d. 

 

Hvis virksomheden har fået meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en so-

cialøkonomisk virksomhed, skal virksomheden rapportere til Forbruger- og Konkurrencesty-

relsen, hver gang virksomheden udbetaler udbytte eller foretager en anden form for over-

skudsdeling mellem ejerne, jf. forslagets § 13, stk. 4.  

 

Ved afregistrering af virksomheden som en socialøkonomisk virksomhed efter forslagets § 10 

er virksomheden forpligtet til at foretage en social håndtering efter forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, 

af den del af overskuddet, der er optjent, mens virksomheden var registreret som socialøkono-

misk virksomhed, jf. forslagets § 16, stk. 3. 

 

Investering i andre registrerede socialøkonomiske virksomheder efter forslagets § 7, stk. 1, nr. 

5, litra. b, må kun ske til andre socialøkonomiske virksomheder, der er registrerede efter for-

slaget. Den virksomhed, der investeres i, skal have fået meddelt en godkendelse efter forsla-

gets § 4, stk. 1, og være registreret i det særlige register efter forslagets kapitel 4 senest samti-

dig med, at investeringen foretages. 

 

Bestemmelsen i § 7, stk. 1, nr. 5, litra c, medfører, at en registreret socialøkonomisk virksom-

hed kun må udbetale midler til andre organisationer, der arbejder for formål, der kommer 

samfundet til nytte. Begrebet organisationer omfatter efter forslaget generelt foreninger, 

fonde, andre selvejende institutioner og stiftelser med videre, som er selvstændige juridiske 

enheder. Se ovenfor i bemærkningerne til forslagets § 6, stk. 1.  
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Det må afgøres efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, om 

et formål skal anses for at være almenvelgørende eller almennyttigt. 

 

Der skelnes mellem den registrerede socialøkonomiske virksomheds formål, som skal ligge 

inden for rammerne af forslagets § 7, stk. 1, nr. 1, og formålet i den organisation, som den so-

cialøkonomiske virksomhed kan donere sit overskud til efter forslaget. Begreberne almenvel-

gørende formål og almennyttige formål fortolkes efter forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, mere udvi-

dende end det sociale formål efter forslagets § 7, stk. 1, nr. 1. Forslagets § 7, stk. 1, nr. 5 litra 

c, omfatter derfor også flere organisationer end dem, der har et socialt formål og kan være re-

gistreret som en social økonomisk virksomhed efter forslagets § 7, stk. 1, nr. 1. 

 

Almennyttige formål er for eksempel sociale formål, kunstneriske og andre kulturelle formål, 

miljømæssige formål, videnskabelige formål, herunder forskningsmæssige eller sygdomsbe-

kæmpende formål, humanitære formål, undervisningsmæssige formål, religiøse formål eller 

nationale formål. Idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer kan også anses for at varetage 

almennyttige formål.  

 

Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, kan 

derimod ikke anses for at være almennyttige efter forslaget. 

 

For at formålet i en organisation, der foretages en udbetaling til, kan anses for at være almen-

velgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, at organisationens aktiviteter kom-

mer en vis bredere kreds af personer eller virksomheder til gode. Ved en vis bredere kreds for-

stås efter forslaget, at udbetalingen ikke kun omfatter personer inden for et lokalt område eller 

på anden måde stærkt begrænset område, men er til fordel for en bredere kreds af virksomhe-

der eller personer, herunder for eksempel i hele Grønland eller større dele af Grønland. I vur-

deringen kan blandt andet inddrages befolkningstallet i det pågældende område, herunder for 

eksempel i en by eller bygd. 

 

En organisation, der efter vedtægterne for eksempel kun kan uddele midler til eller udføre ak-

tiviteter for personer med tilknytning til en bestemt virksomhed, uddeler ikke midler til og ud-

fører ikke aktiviteter for en bredere kreds. En organisation kan derimod for eksempel have et 

almennyttigt formål, selvom organisationen kun tilgodeser en enkelt person eller en enkelt in-

stitution, når blot den pågældende person eller institution er udvalgt blandt mange mulige per-

soner eller institutioner.  

 

Udbetaling kan også ske på baggrund af en geografisk afgrænsning efter forslaget, når blot or-

ganisationen, der modtager udbetalingen, har et formål, der er geografisk afgrænset efter ob-

jektive kriterier. En registreret socialøkonomisk virksomhed kan for eksempel foretage en ud-

betaling, der understøtter en fortsat beboelse af mindre byer og bygder eller et andet afgrænset 

lokalområde, herunder for eksempel ved at støtte en lokal idrætsforening, et lokalmuseum el-

ler lignende. Det er uden betydning for vurderingen af, om et formål er almenvelgørende eller 
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på anden måde almennyttigt, hvorvidt det udøves i Grønland eller i udlandet. 

 

Hvis en registreret socialøkonomisk virksomhed anvender sit resultat efter skat til at udbetale 

udbytte eller foretage en anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden efter 

forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, litra d, skal begrænsningen efter forslagets § 8, overholdes, med-

mindre udbetalingen sker til en anden registreret socialøkonomisk virksomhed.  

 

Det er således ikke hensigten med forslagets §§ 7, stk. 1, nr. 5, litra d, og 8, at begrænse mu-

ligheden for koncerndannelse mellem virksomheder registreret efter forslaget. Et kapitalsel-

skab, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed, og som ejer et andet kapitalselskab, 

der er registreret efter forslaget, kan således for eksempel modtage udbytte fra førstnævnte ka-

pitalselskab uden at skulle overholde begrænsningen i forslagets § 8. Det følger også af forsla-

gets § 7, stk. 1, nr. 5, litra b. Se generelt forslagets § 8, og bemærkningerne dertil. 

 

Til § 8 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen finder anvendelse for alle virksomheder, der kan overføre overskud til ejere ef-

ter den til enhver tid gældende lovgivning, som den pågældende virksomhed er underlagt.   

 

Bestemmelsen angiver, at ejerne af en registreret socialøkonomisk virksomhed alene er beret-

tigede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, svarende til den 

oprindeligt indskudte kapital med tillæg af en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt ind-

skudte kapital.  

 

Bestemmelsen har til formål at begrænse, hvor stort et udbytte en registreret socialøkonomisk 

virksomhed kan udbetale til virksomhedens ejere. Bestemmelsen skal således fortolkes og an-

vendes i sammenhæng med bestemmelsen i forslagets § 7, stk. 1, nr. 5. 

 

Formålet med bestemmelsen er, at virksomhederne fortsat har mulighed for at tiltrække inve-

storer ved at kunne udbetale et udbytte, men begrænsningen sikrer, at virksomhederne ikke 

drives efter et formål om størst muligt udbytte til ejere og investorer på bekostning af det soci-

ale formål. 

 

Udlodning efter forslagets § 8, skal forstås som enhver form for overskudsdeling mellem 

ejerne af en virksomhed. For kapitalselskaber, herunder aktieselskaber (A/S) og anpartssel-

skaber (ApS), vil det særligt være udlodning eller udbetaling af udbytte. Bestemmelsen om-

fatter dog enhver form for udlodning eller udbetaling af midler fra en virksomhed til virksom-

hedens ejere eller investorer, uanset hvilken betegnelse der anvendes. Det gælder således for 

eksempel også udbetaling af et lån fra virksomheden til 1 eller flere ejere. 
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En ejer af en virksomhed må højst modtage udlodninger eller udbytte fra virksomheden sva-

rende til den pågældende ejers investerede (oprindeligt indskudte) kapital med tillæg af en ri-

melig årlig forrentning heraf i den tid, den pågældende har været ejer af virksomheden. Ud-

bytteberegningen omfatter ikke tiden før udlodningen eller udbetalingen sker, og i beregnin-

gen medregnes kun ejertiden frem til udlodningstidspunktet eller udbetalingstidspunktet. Ud-

lodning eller udbetaling af udbytte kan således sammenlignes med lignende investeringer i 

samme periode. 

 

Det afhænger af en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, om en 

forrentning er rimelig. I vurderingen lægges der blandt andet vægt på en sædvanlig forrent-

ning ved tilsvarende investeringer, den generelle udvikling i de finansielle markeder i perio-

den for udbytteberegningen og risikoen forbundet med investeringen i virksomheden. Be-

stemmelsen skal medvirke til at sikre, at ledelsen ikke omgår udbyttebegrænsningen eller på 

anden måde beriger sig selv eller andre ansatte på bekostning af virksomhedens sociale for-

mål. I forslagets § 8, stk. 2, fastsættes en øvre grænse for, hvornår en forrentning er rimelig 

efter forslaget. Der henvises til denne bestemmelse og bemærkningerne dertil. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastsætter en øvre grænse for, hvornår en forrentning er rimelig efter forslaget. 

Bestemmelsen skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med forslagets § 8, stk. 1, 

hvoraf det fremgår, at ejerne af en registreret socialøkonomisk virksomhed alene er beretti-

gede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, svarende til den 

oprindeligt indskudte kapital med tillæg af en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt ind-

skudte kapital. Der henvises i øvrigt til denne bestemmelse og bemærkningerne dertil. 

 

Efter forslaget er en forretning ikke rimelig, hvis blot en af de to følgende betingelser er op-

fyldt:  

 

1) Den årlige forrentning svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 

15 procent. 

2) Udbetalingen af udbytte udgør mere end 35 procent af virksomhedens resultat efter skat. 

 

Begrænsningen på den årlige forrentning for den enkelte kapitalejer på diskontoen med tillæg 

af 15 procent opgøres for de enkelte år, som investeringen har varet, hvor der ikke har været 

udbetalt udbytte til ejeren. Beregningen af en rimelig forrentning følger den enkelte investe-

ring, således at en rimelig forrentning kan være forskellig for hver investering, hvis den 

samme ejer har foretaget flere investeringer i samme virksomhed på forskellige tidspunkter. 

Der kan ikke medregnes en påregnet fremtidig investeringstid eller investeringstid, hvor der 

allerede er udbetalt udbytte. Hvis en ejer har fået udbetalt udbytte for den samme investering 

efter udgangen af år 2 for investeringen og igen efter udgangen af år 5 for investeringen, skal 

den første udbytteudbetaling have en rimelig forrentning for investeringen i år 0-2, mens ud-
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betalingen efter år 5 skal have en rimelig forrentning af investeringen i år 3-5. Vedrører en ud-

bytteudbetaling flere års investering, kan forrentningen udregnes årligt med udgangspunkt i 

den officielt fastsatte diskonto per 31. december i de relevante år. 

 

Begrænsningen på 35 procent af virksomhedens resultat efter skat gælder den registrerede so-

cialøkonomiske virksomheds samlede årlige udbytteudbetaling til alle dens investorer. Pro-

centsatsen gælder i det år, udbyttet udbetales, uanset om udbytteudbetalingen til den enkelte 

investor vedrører flere år. 

 

Begrænsningen efter forslagets § 8, stk. 2, gælder også indirekte udbytte, herunder for eksem-

pel hvis en registreret socialøkonomisk virksomhed køber egne kapitalandele fra sine kapital-

ejere. 

 

Det foreslåede kriterium for rimelig forrentning svarer til kriteriet i den danske lov, som igen 

hviler på inspiration fra Storbritannien. 

 

Til stk. 3 

Efter bestemmelsen skal eventuelle udbyttebetalinger ske i overensstemmelse med de udbyt-

tebestemmelser, som virksomheden er underlagt efter anden lovgivning, dens vedtægter eller 

stiftelsesdokumenter i øvrigt og en eventuel aftale derom. 

 

Forslaget har således ikke til hensigt at ændre selskabslovens regler om udlodning eller udbe-

taling af udbytte for kapitalselskaber eller andre eksisterende regler for andre selskabsformer, 

herunder selskaber, der ikke må overføre overskud til ejere i forhold til den regulering, de er 

underlagt efter lovgivningen eller efter aftale. Det kan for eksempel være foreninger, hvor det 

følger af vedtægterne, at der ikke kan ske en fordeling af overskud blandt medlemmerne. Det 

kan også være et selskab med begrænset ansvar (SMBA), hvor det følger af vedtægterne, at 

der ikke kan overføres overskud til ejerne. Bestemmelsen er ikke relevant for fonde, da fonde 

ikke har nogen ejere. 

 

Til § 9 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at en virksomhed kun kan være registreret som en socialøkonomisk 

virksomhed, hvis virksomheden er meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering 

som en socialøkonomisk virksomhed, jf. forslagets § 4.  

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om, at en virksomhed meddeles en god-

kendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomhe-

den opfylder betingelserne i §§ 6-8.  

 

Bestemmelsen i forslagets § 9, stk. 1, fastslår, at en virksomhed først kan lade sig registrere 
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som en socialøkonomisk virksomhed, når Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har meddelt 

virksomheden en godkendelse af virksomhedens registrering. En virksomhed, der er meddelt 

en godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, jf. forsla-

gets § 4, skal foretage registrering af virksomheden som en socialøkonomisk virksomhed i re-

gisteret for socialøkonomiske virksomheder efter forslagets kapitel 4, jf. forslagets § 9, stk. 2.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen vedrører en virksomheds foretagelse af registrering som en socialøkonomisk 

virksomhed. Efter bestemmelsen foretager Forbruger- og Konkurrencestyrelsen registrering af 

virksomheden som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virk-

somheder efter forslagets kapitel 4.  

 

Det er virksomhedens centrale ledelsesorgan, der er ansvarlig for, at virksomheden afgiver 

korrekte og fyldestgørende oplysninger til myndigheder. Ansvaret omfatter blandt andet virk-

somhedens afgivelse af oplysninger til brug for dens registrering som en socialøkonomisk 

virksomhed i registeret jf. forslagets § 12. Der henvises til den nævnte bestemmelse og be-

mærkningerne dertil. 

 

Til § 10 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen vedrører en virksomheds foretagelse af afregistrering som en socialøkonomisk 

virksomhed. Det fremgår af bestemmelsen, at en virksomhed skal ændre sin registrering og 

afregistrere sig i registeret for socialøkonomiske virksomheder, hvis virksomheden ikke op-

fylder alle betingelserne for registrering i forslagets §§ 6-8. Bestemmelsen skal således fortol-

kes og anvendes i sammenhæng med blandt andet forslagets §§ 6-8.  

 

Bestemmelsen i forslagets § 10, stk. 1, er således relevant i et tilfælde, hvor en registreret so-

cialøkonomisk virksomhed ikke længere opfylder 1 eller flere af betingelserne i forslagets §§ 

6-8, uanset om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen endnu ikke har tilbagekaldt godkendelsen 

efter forslagets § 5, stk. 2. 

 

Hvis en virksomhed ikke længere opfylder 1 eller flere af betingelserne i forslagets §§ 6-8 

skal virksomheden således straks meddele dette til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter 

forslagets § 5, stk. 1.  

 

Bestemmelsen i § 10, stk. 1, medfører derudover en pligt for en registreret socialøkonomisk 

virksomhed til af egen drift at afregistrere sig i registeret for socialøkonomiske virksomheder, 

når virksomheden ikke opfylder alle betingelserne for registrering i forslagets §§ 6-8. Bestem-

melsen finder anvendelse, uanset om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen endnu ikke har 

truffet afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen af virksomhedens registrering som en so-

cialøkonomisk virksomhed efter forslagets § 5, stk. 2.  
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Bestemmelsen skal bidrage til at sikre, at en socialøkonomisk virksomhed, der ikke længere 

opfylder 1 eller flere af betingelserne i forslagets §§ 6-8, ikke kan fortsætte med at være regi-

streret som en socialøkonomisk virksomhed og gøre brug af fordelene forbundet dermed.  

 

Efter bestemmelsen, skal afregistreringen ske snarest muligt efter, at virksomheden ikke læn-

gere opfylder 1 eller flere af betingelserne i forslagets §§ 6-8.   

 

Det er det centrale ledelsesorgan i den registrerede socialøkonomiske virksomhed, som er an-

svarlig for at foretage afregistreringen, jf. § 12, stk. 2. Se forslagets § 12, stk. 2 og bemærk-

ningerne dertil. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen skal fortolkes og anvendes i sammenhæng med forslagets § 10, stk. 1, hvoraf 

det fremgår, at en virksomhed skal ændre sin registrering og afregistrere sig i registeret for so-

cialøkonomiske virksomheder, hvis virksomheden ikke opfylder alle betingelserne for regi-

strering i forslagets §§ 6-8. 

 

Det følger af bestemmelsen, at en virksomhed dog ikke er forpligtet til at foretage en sådan 

afregistrering, hvis virksomheden kan og vil afhjælpe den manglende opfyldelse af betingel-

serne for registrering i forslagets §§ 6-8 inden for en rimelig frist fastsat af Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen. I det tilfælde kan virksomheden således give Forbruger- og Konkur-

rencestyrelsen meddelelse om den manglende opfyldelse af betingelserne efter forslagets § 5, 

stk. 1, og anmode om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fastsætter en rimelig frist for 

den registrerede virksomhed til at afhjælpe den manglende opfyldelse af betingelserne i for-

slagets §§ 6-8. 

 

Forslaget bidrager således til at sikre, at en registreret socialøkonomisk virksomhed har en ri-

melig mulighed for at afhjælpe forhold, der kan medføre tilbagekaldelse af godkendelsen. 

 

Hvis virksomheden ikke afhjælper den manglende opfyldelse af betingelserne i §§ 6-8 inden 

for en fastsat frist, træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse om tilbagekaldelse 

af godkendelsen efter forslagets § 5, stk. 2. Der henvises generelt til forslagets § 5, stk. 2, og 

bemærkningerne dertil. 

 

Der kan være tilfælde, hvor den manglende opfyldelse af 1 eller flere betingelser i forslagets 

§§ 6-8 er så væsentlig eller omfattende, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at 

det ikke er relevant at fastsætte en frist for virksomheden til at afhjælpe forholdet eller forhol-

dene, selvom virksomheden har anmodet om en sådan frist.  

 

Hvis en virksomhed ikke opfylder betingelserne for meddelelse og opretholdelse af en god-

kendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, har virksomhe-

den pligt til straks at orientere Forbruger- og Konkurrencestyrelsen derom, jf. forslagets § 5, 
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stk. 1, og til straks at afhjælpe forholdet. Hvis virksomheden ikke straks eller inden for en frist 

fastsat af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har afhjulpet forholdet og opfylder alle betin-

gelserne i forslagets §§ 6-8, har virksomheden pligt til af egen drift at og snarest muligt deref-

ter at ændre sin registrering i registeret for socialøkonomiske virksomheder, således at virk-

somheden derefter ikke er registreret som en socialøkonomisk virksomhed.  

 

Til § 11 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at virksomheder registreret efter forslaget har eneret til at anvende be-

tegnelsen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” i deres navn og markedsføring. I CVR-

registret markeres danske registrerede socialøkonomiske virksomheder ”RSV”.  

 

Det er således kun en virksomhed, der har ansøgt om og er blevet meddelt en godkendelse af 

virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, som må anvende betegnel-

sen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” i virksomhedens navn og markedsføre sig som 

en ”registreret socialøkonomisk virksomhed”.  

 

En registreret virksomhed kan således benytte betegnelsen ”registreret socialøkonomisk virk-

somhed” som en slags mærkat og bevis for, at virksomheden opfylder nogle særlige krav til 

socialøkonomiske virksomheder omfattet af forslaget.  

 

Eneretten omfatter ikke retten til at anvende betegnelsen ”socialøkonomisk virksomhed”. Den 

nævnte betegnelse kan således også anvendes af ikke-registrerede virksomheder, da den 

nævnte registrering vedrører klassificering af en gruppe af virksomheder inden for den social-

økonomiske sektor. 

 

Registreringsordningen og eneretten efter denne bestemmelse har generelt til formål at ud-

brede kendskabet til den socialøkonomiske sektor hos blandt andet banker, mulige samar-

bejdspartnere og øvrige interessenter. Derudover sikrer eneretten kundernes, investorernes og 

andre interessenters tillid til sektoren ved at beskytte mod uretmæssig brug af betegnelsen ”re-

gistreret socialøkonomisk virksomhed”. Producenter og virksomheder beskyttes blandt andet 

mod ubillig konkurrence fra andre, som ved uretmæssigt at betegne virksomheden som en 

”registreret socialøkonomisk virksomhed” forsøger at opnå en konkurrencefordel. 

 

Bestemmelsen finder også anvendelse i tilfælde, hvor mellemhandlere, samarbejdspartnere, 

med videre markedsfører virksomheden eller dennes varer eller tjenesteydelser under henvis-

ning til, at virksomheden er en ”registreret socialøkonomisk virksomhed”. 

 

Betegnelsen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” erstatter ikke virksomhedens selskabs-

retlige eller fondsretlige navn, og forslaget påvirker ikke eventuelle krav til den enkelte virk-
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somhed, som følger af anden lovgivning. Forslaget vedrører kun retten til at anvende en be-

stemt betegnelse, uanset hvilken virksomhedsform, der er tale om, og forhold i forbindelse 

dermed.  

 

Det er af væsentlig betydning for registreringsordningen og registrerede socialøkonomiske 

virksomheders omdømme, at socialøkonomiske virksomheder overholder betingelserne for 

eneretten til anvendelse af betegnelsen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” efter forsla-

get. Uretmæssig brug af betegnelsen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” kan derfor 

sanktioneres med bøde efter forslagets § 26. Det gælder både for registrerede virksomheder, 

som ikke længere opfylder betingelserne for at være registrerede, ikke-registrerede virksom-

heder, som anvender betegnelsen, og mellemhandlere, samarbejdspartnere, med videre, som 

markedsfører virksomheden eller dennes produkter under henvisning til, at virksomheden er 

en ”registreret socialøkonomisk virksomhed”. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen angiver, at en virksomhed kun har ret til at anvende betegnelsen ”registreret 

socialøkonomisk virksomhed”, når virksomheden har fået meddelt en godkendelse af registre-

ringen efter forslagets § 4 og har foretaget registreringen i registeret for socialøkonomiske 

virksomheder efter forslagets kapitel 4.  

 

Der er således tale om et dobbelt kriterium, hvorefter der både skal foreligge en gyldig tilla-

delse og være foretaget korrekt registrering, for at den beskyttede betegnelse lovligt må an-

vendes på et givet tidspunkt. 

 

Det følger modsætningsvist af bestemmelsen, at en virksomheds ret til at anvende betegnelsen 

”registreret socialøkonomisk virksomhed” ophører, når godkendelsen af virksomhedens regi-

strering som en socioøkonomisk virksomhed bliver tilbagekaldt af Forbruger- og Konkurren-

cestyrelsen, jf. forslagets § 5, stk. 2.  

 

Til § 12 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen vedrører ansvar og forpligtelser for det centrale ledelsesorgan i en registreret 

socialøkonomisk virksomhed. Efter bestemmelsen er det centrale ledelsesorgan ansvarlig for, 

at virksomheden afgiver korrekte og fyldestgørende oplysninger ved dens afgivelse af oplys-

ninger til myndigheder og registrering af oplysninger vedrørende forhold efter forslaget. An-

svaret omfatter blandt andet virksomhedens afgivelse af oplysninger ved  ansøgning om  god-

kendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, ved virksomhe-

dens registrering  som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virk-

somheder, ved virksomhedens rapportering til myndigheder om forhold omfattet af forslaget 

og ved virksomhedens afgivelse af oplysninger ved myndigheders tilsyn med virksomheden 

og dens forhold og aktiviteter omfattet af forslaget.  



 

35 

Bestemmelsen skal sikre, at oplysninger til brug for Forbruger- og Konkurrencestyrelsens 

sagsbehandling og afgørelse efter forslaget, er korrekte. Bestemmelsen har også til formål at 

understrege, at der påhviler det centrale ledelsesorgan en særlig forpligtelse til at sikre, at de 

oplysninger, der meddeles ved ansøgningen, registreringen og senere rapportering, er kor-

rekte. 

 

Begrebet ”centralt ledelsesorgan” skal forstås i overensstemmelse med § 5, stk. 1, nr. 4, i an-

ordning om ikrafttræden for Grønland af selskabsloven med senere ændringer. Det centrale 

ledelsesorgan er bestyrelsen i virksomheder, der har en direktion og en bestyrelse. I virksom-

heder, der alene har en direktion, er det centrale ledelsesorgan direktionen. I virksomheder, 

der har en direktion og et tilsynsråd, er det centrale ledelsesorgan også direktionen. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen angiver, at det centrale ledelsesorgans ansvar og forpligtelser også omfatter en 

pligt til af egen drift at afregistrere virksomheden som en social økonomisk virksomhed i regi-

steret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 3, efter bestemmelserne derom i forsla-

gets § 12. 

 

Bestemmelsen har til formål at bidrage til at sikre, at en registreret socialøkonomisk virksom-

hed overholder betingelserne i forslaget til at være en registreret socialøkonomisk virksom-

hed. Bestemmelsen har også til formål at understrege, at det er virksomhedens centrale ledel-

sesorgan, der er ansvarlig for, at en registreret socialøkonomisk virksomhed overholder forsla-

gets betingelser.  

 

Afregistrering skal ske snarest muligt efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingel-

serne. Se forslagets § 10 og bemærkningerne dertil.  

 

Hvis Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse om tilbagekaldelse af en god-

kendelse af en virksomheds registrering som en socialøkonomisk virksomhed efter forslagets 

§ 5, stk. 2, skal virksomhedens centrale ledelsesorgan af egen drift foretage afregistrering af 

virksomheden snarest muligt efter meddelelsen af afgørelsen om tilbagekaldelsen er kommet 

frem til virksomheden. Det afgørende er tidspunktet, hvor meddelelsen er kommet frem til 

virksomheden, herunder til virksomhedens postkasse ved fysisk post eller i indbakken ved 

email eller i et andet elektronisk beskedsystem.  

 

Der kan idømmes bødesanktion efter forslagets § 24, hvis en virksomhed ikke opfylder sin 

forpligtelse til at afregistrere virksomheden som en social økonomisk virksomhed i registeret 

for socialøkonomiske virksomheder efter forslagets § 10. 
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Til § 13 

 

Forslagets § 13 vedrører en registreret socialøkonomisk virksomheds forpligtelser til rapporte-

ring, meddelelse af oplysninger og indsendelse af dokumenter fra registreringstidspunktet og i 

hele registreringsperioden. 

 

Efter bestemmelsen i stk. 1 skal en registreret socialøkonomisk virksomhed hver år aflægge 

en årsrapport i overensstemmelse med anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregn-

skabsloven med senere ændringer, og virksomheden skal mindst følge reglerne for regnskabs-

klasse B. 

 

Reglerne for udarbejdelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven er baseret på en såkaldt 

byggeklodsmodel, hvor regelsættet, som en virksomhed er forpligtet til at følge, som ud-

gangspunkt afhænger af virksomhedens størrelse. Det vil sige, at små virksomheder skal følge 

forholdsvis få og ofte overordnede krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere 

detaljerede krav. 

 

Udgangspunktet efter årsregnskabsloven er, at alle selskabsformer med begrænset hæftelse 

skal aflægge en årsrapport. Se § 3, stk. 1, nr. 1-5, i årsregnskabsanordningen. Socialøkonomi-

ske virksomheder kan dog være undtaget fra kravet om aflæggelse af årsrapport som følge af 

størrelsesgrænsen i anordningens § 4, stk. 1.  

 

Efter anordningens § 4, stk. 1, er virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselska-

ber med begrænset ansvar) ikke forpligtet til at aflægge årsrapport, hvis de ligger under de an-

førte størrelsesgrænser.  

 

Undtagelsen gælder, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetids-

punktet ikke overskrider 2 ud af de 3 følgende størrelser:  

 

1) 7 mio. kr. i balancesum 

2) 10 mio. kr. i nettoomsætning 

3) 10 heltidsbeskæftigede gennemsnitligt i regnskabsåret 

 

Undtagelsen gælder kun for de virksomheder, der er udtrykkeligt nævnt i årsregnskabsanord-

ningens § 4, stk. 1.  

 

Andre virksomheder, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber med begrænset ansvar og 

erhvervsdrivende fonde, skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsanordningen, uanset om de 

i øvrigt måtte opfylde størrelsesgrænserne i stk. 1, da disse virksomheder mindst skal følge 

reglerne for regnskabsklasse B. Se årsregnskabsanordningens § 7. 
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Der kan således være tilfælde, hvor en registreret socialøkonomisk virksomhed ikke er for-

pligtet til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabsanordningen. Det følger dog af forslagets § 

13, stk. 1, at en registreret socialøkonomisk virksomhed uanset dette er er forpligtet til at af-

lægge årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og mindst efter reglerne i 

regnskabsklasse B. Forslagets stk. 1 bestemmer således, at de registrerede socialøkonomiske 

virksomheder, der er undtaget fra pligten til at aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, 

mindst skal aflægge regnskab efter regnskabsklasse B.  

 

Regnskabsklasse B gælder for ”små virksomheder”, der defineres som virksomheder, der i 2 

på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider 2 ud af de 3 føl-

gende størrelser:  

 

1) en balancesum på 36 mio. kr. 

2) en nettoomsætning på 72 mio. kr. 

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50, jf. årsregnskabs-

lovens § 7, stk. 2, nr. 1.  

 

Hvis en registreret socialøkonomisk virksomhed overskrider de nævnte værdigrænser, vil den 

blot skulle aflægge årsregnskab efter sin respektive regnskabsklasse efter årsregnskabsanord-

ningen.  

 

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal endvidere have et offentligt tilgængeligt 

regnskab. Formålet hermed er at skabe gennemsigtighed (transparens) omkring de registre-

rede socialøkonomiske virksomheder, herunder virksomhedernes økonomi og anvendelse af 

overskud. Offentliggørelsen sker ved indsendelse af årsrapporten efter forslagets stk. 2, hvor-

efter den gøres offentligt tilgængelig. Der henvises generelt til forslagets § 13, stk. 2, og be-

mærkningerne dertil. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen angiver, at en registreret socialøkonomisk virksomhed hvert år skal indsende 

sin årsrapport til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen senest samtidig med, at virksomheden 

sender årsrapporten til Erhvervsstyrelsen efter reglerne derom i anordning om ikrafttræden for 

Grønland af årsregnskabsloven med senere ændringer. 

 

Bestemmelsen skal blandt andet ses i sammenhæng med kravet om, at en registreret social-

økonomisk virksomhed skal have et offentligt tilgængeligt regnskab. Formålet hermed er at 

skabe transparens omkring de registrerede socialøkonomiske virksomheder. Offentliggørelsen 

sker ved indsendelse af årsrapporten efter forslagets stk. 2, jf § 14.  

 

Årsrapport skal indsendes til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen senest samtidig med, at 

virksomheden sender årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Indsendelsen til Forbruger- og Kon-

kurrencestyrelsen skal dog ske uden ugrundet ophold efter godkendelsen. Årsrapporten skal 
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være modtaget senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsrapporten anvendes 

blandt andet også ved Forbruger- og Konkurrencestyrelsens stikprøvekontrol for at sikre, at 

virksomhederne opfylder § 7, stk. 1, nr. 5, og kravene efter de oplysninger, som virksomhe-

den indgav ved registrering efter § 1, stk. 2, nr. 6. 

 

Indsendelsen af årsrapporten til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fritager ikke en registre-

ret socialøkonomisk virksomhed fra sin forpligtelse til straks at give meddelelse til Forbruger- 

og Konkurrencestyrelsen efter forslagets § 5, stk. 1, hvis virksomheden ikke opfylder 1 eller 

flere af betingelserne i forslagets §§ 6-8. Dette gælder uanset, om det fremgår af årsregnska-

bet, at virksomheden ikke længere opfylder 1 eller flere af betingelserne i forslagets §§ 6-8.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen har til formål at sikre transparens for registrerede socialøkonomiske virksom-

heder, herunder vedrørende virksomhedernes økonomi og anvendelse af deres overskud.  

 

Bestemmelsen understreger ligesom bestemmelserne i stk. 1 og 2, at en registreret socialøko-

nomisk virksomhed skal overholde kravene til årsrapporten efter årsregnskabsanordningen. 

Det gælder som omtalt i forbindelse med stk. 2, uanset om virksomheden måtte være undtaget 

fra reglerne om aflæggelse af årsregnskab efter årsregnskabsloven. Se ovenfor i bemærknin-

gerne til forslagets § 13, stk. 1.  

 

Derudover angiver forslagets stk. 3, at de registrerede socialøkonomiske virksomheder skal 

rapportere årligt om forhold blandt andet vedrørende håndtering af virksomhedens midler, der 

ikke fremgår af årsregnskabet. Efter forslagets § 13, stk. 3, skal en registreret socialøkono-

misk virksomhed årligt i forbindelse indsendelse af årsrapporten rapportere om de følgende 

forhold:  

 

Til nr. 1  

Registrerede socialøkonomiske virksomheder skal efter bestemmelsen blandt andet rapportere 

årligt om det samlede vederlag med videre til nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen 

for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan og eventuelle vederlag til virksomhedens 

stiftere og ejere. 

 

Begrebet ledelsen i stk. 3, nr. 1, omfatter ethvert medlem af de organer i virksomheden, som 

udøver den overordnede eller daglige ledelse. Det er blandt andet direktionen, bestyrelsen og 

tilsynsrådet. Hvis stiftere eller ejere aflønnes, skal det ligeledes fremgå af rapporteringen stk. 

3, nr. 1. 

 

Bestemmelsen har til formål at sikre Forbruger- og Konkurrencestyrelsen et løbende oplysni-

ingsgrundlag for at kunne påse, at en registreret socialøkonomisk virksomhed ikke kan omgå 

udbyttebegrænsningen i forslagets § 8, stk. 1, ved udbetaling af vederlag til stiftere, ejere eller 
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ledelse. Løn- og konsulentaftaler med nærtstående vil derimod være omfattet af oplysnings-

pligten efter nr. 2. 

 

Virksomheden skal oplyse de samlede vederlag med videre, herunder eventuelle pensionsbi-

drag og fratrædelsesgodtgørelser, som ydes eller er ydet til nuværende eller forhenværende 

medlemmer af ledelsen i det regnskabsår, afrapporteringen vedrører. Oplysningerne skal for-

deles på de enkelte ledelsesorganer i virksomheden. Tilhører en person flere ledelseskatego-

rier, herunder for eksempel både direktionen og bestyrelsen, og modtager den pågældende ve-

derlag med videre for varetagelsen af begge ledelsesfunktioner, skal den pågældende persons 

samlede vederlag med videre opdeles på ledelsesfunktionerne og oplyses under de respektive 

ledelsesfunktioner. Har en person flere ledelsesfunktioner, herunder for eksempel 2 direkti-

onsposter, som den pågældende modtager vederlag for, skal det fremgå i opgørelsen og uddy-

bes med fordeling af arbejdstid på de enkelte poster. 

 

Til nr. 2 

Efter bestemmelsen i stk. 3, nr. 2, skal oplysninger om enhver form for aftale indgået mellem 

virksomheden og en nærtstående part i hele regnskabsåret fremgå af den årlige rapportering. 

Ved aftale forstås enhver form for udveksling af ydelser mellem virksomheden og en nærtstå-

ende part, herunder blandt andet også salg af virksomhedens aktiver. 

 

Til nr. 3 

Bestemmelsen omfatter enhver form for likvide midler eller andre aktiver, som udloddes eller 

uddeles til en fysisk person eller en juridisk enhed, herunder udbytteudlodninger til investorer 

og investeringer og donationer efter forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, litra a-b. Oplysninger derom 

fra hele regnskabsåret skal fremgå ved den årlige rapportering.  

 

Til nr. 4 

Rapporteringskravet i stk. 3, nr. 4, har til formål at sikre, at virksomheden fortsat opfylder 

inatsisartutlovens § 7, stk. 1, nr. 1, nr. 3 og nr. 4, og opdaterer og ændrer oplysningerne indgi-

vet efter § 1, stk. 2, nr. 2, nr. 4 og nr. 5, i relevant omfang. Se de nævnte bestemmelser og be-

mærkningerne dertil.  

 

Bestemmelsen indebærer, at en registreret socialøkonomisk virksomhed skal redegøre for po-

litikker og praksis, som skal sikre, at virksomheden opfylder det sociale formål, er uafhængig 

af det offentlige og ledes inddragende og ansvarligt. Begrebet politikker skal fortolkes og an-

vendes bredt og omfatter således blandt andet virksomhedens vedtægter, interne retningslin-

jer, målsætninger, strategier eller andre dokumenter, der beskriver, hvordan virksomheden ar-

bejder. Virksomheden skal desuden redegøre for, hvordan den omsætter sine politikker til 

handling. Det kan eksempelvis være ved implementering af et ledelsesregister, udførelse af 

aktiviteter, inddragelse af en målgruppe, overskudshåndtering eller andre procedurer i virk-

somhedens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Virksomheden skal tillige oplyse om 

eventuelle planer for og forventninger til arbejdet fremover.  
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I forhold til uafhængigheden fra det offentlige skal virksomheden blot opdatere oplysnin-

gerne, som den indgav ved registreringen, jf. forslagets § 1, stk. 2, nr. 4. 

Til stk. 4  

Hvis en registreret socialøkonomisk virksomhed vælger at udbetale udbytte, skal den efter 

forslagets stk. 4 indsende en beregning til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som viser 

hvilken forrentning af den investerede kapital, som det udbetalte udbytte svarer til for den en-

kelte kapitalejer.  

 

Bestemmelsen skal fortolkes og anvendes i sammenhæng med forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, og 

§ 8. Det følger af bestemmelserne, at ejerne af en registreret socialøkonomisk virksomhed 

alene er berettigede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, 

svarende til den oprindeligt indskudte kapital med tillæg af en rimelig årlig forrentning af den 

oprindeligt indskudte kapital. Se de nævnte bestemmelser og bemærkningerne dertil. 

 

For at lave denne beregning skal virksomheden for den enkelte kapitalejer identificere føl-

gende: 

1) Hvor mange penge, der er investeret. 

2) Hvilke år udbytteudbetaling vedrører. Der kan ikke medregnes år, som der allerede er ud-

betalt udbytte for. 

3) Den rimelige forrentning af kapitalen i den pågældende periode. Den årlige forrentning 

skal opgøres for det enkelte år, som investeringen har varet, hvor der ikke har været udbetalt 

udbytte til investoren. Der kan således ikke medregnes den fremtidige investeringstid eller in-

vesteringstid, som vedrører allerede udbetalt udbytte.  

 

Efter indsendelse vil det være op til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen at vurdere, hvorvidt 

den pågældende forrentning er rimelig, på baggrund af virksomhedens begrundelse.  

 

Bestemmelsen har blandt andet til formål at sikre Forbruger- og Konkurrencestyrelsen et lø-

bende oplysningsgrundlag for at kunne påse, at virksomheden overholder betingelserne i for-

slagets § 7, stk. 1, nr. 5, og opdaterer de oplysninger, som virksomheden indgav ved registre-

ring, jf. forslagets § 1, stk. 2, nr. 6. 

 

Til stk. 5 

Forslagets stk. 5 skal sikre, at de registrerede socialøkonomiske virksomheder ikke skal rap-

portere de samme oplysninger flere gange. I det omfang oplysningerne anført i forslagets stk. 

3 fremgår af virksomhedens årsrapport, skal virksomheden anses for at have opfyldt rapporte-

ringskravet for de pågældende oplysninger. Virksomheden skal således ikke særskilt rappor-

tere om de nævnte oplysninger ved siden af årsrapporten. 

 

Hvis rapporteringen efter stk. 3, sker i ledelsesberetningen i årsrapporten, jf. stk. 5, og virk-

somheden er underlagt en revisionspligt efter årsregnskabslovens regler, vil redegørelsen 
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blive omfattet af den udtalelse, revisor skal afgive vedrørende ledelsesberetningen efter be-

stemmelserne derom i anordningsbekendtgørelse om ikrafttræden for Grønland af årsregn-

skabsloven med senere ændringer. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet, og et even-

tuelt koncernregnskab, skal revisor påse, at oplysninger i ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med oplysninger i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. Revisor skal af-

give en udtalelse derom. 

 

Til § 14 

 

Bestemmelsen angiver, at en registreret socialøkonomisk virksomheds årsrapport og anden 

rapportering efter bestemmelsens stk. 1-5, skal registreres i registreret for socialøkonomiske 

virksomheder, jf. forslagets kapitel 4.  

 

Bestemmelsen medfører en pligt for registrerede socialøkonomiske virksomheder og deres 

centrale ledelsesorganer til at foretage en årlig registrering af virksomhedens årsrapport og an-

den rapportering efter bestemmelsen i registreret for socialøkonomiske virksomheder, jf. for-

slagets kapitel 4.  

 

Til § 15 

 

Bestemmelsen vedrører forpligtelser for det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøko-

nomisk virksomhed med hensyn til virksomhedens udbetaling af vederlag.  

 

Begrebet ”centralt ledelsesorgan” skal generelt forstås i overensstemmelse med § 5, stk. 1, nr. 

4, i anordning om ikrafttræden for Grønland af selskabsloven med senere ændringer. Det cen-

trale ledelsesorgan er bestyrelsen i virksomheder, der har en direktion og en bestyrelse. I virk-

somheder, der alene har en direktion, er det centrale ledelsesorgan direktionen. I virksomhe-

der der har en direktion og et tilsynsråd, er det centrale ledelsesorgan også direktionen. 

 

Det centrale ledelsesorgan har pligt til at sikre en forsvarlig ledelse og forvaltning af virksom-

hedens midler ved udbetaling af vederlag til ledelsen og andre ansatte medarbejdere. Efter 

forslaget må udbetaling af vederlag ikke overstige et beløb, der anses for sædvanligt efter 

hvervets art og arbejdets omfang, og som må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens 

sociale formål. Det anførte må afgøres efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i 

det enkelte tilfælde. 

 

Ved vurderingen af, om et vederlag er sædvanligt efter hvervets art og omfang, kan der blandt 

andet lægges vægt på, hvilke beløb, der udbetales for tilsvarende arbejdsopgaver i sammenlig-

nelige virksomheder. Derudover skal den registrerede socialøkonomiske virksomheds sociale 

formål tages i betragtning ved vurderingen af, om et vederlag kan anses som forsvarligt. Det 

skyldes, at ledelsen er forpligtet til at føre en ansættelsespolitik, der er i overensstemmelse 

med virksomhedens sociale formål.  
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Det er det centrale ledelsesorgan, der er ansvarlig for, at alle aflønninger er i overensstem-

melse med forslaget. Ved foreninger og fonde vil det for eksempel generelt være bestyrelsen, 

der er ansvarlig for lønningerne.  

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan efter forslagets § 5, stk. 2, træffe afgørelse om tilba-

gekaldelse af en meddelt godkendelse af en registrering som en socialøkonomisk virksomhed, 

hvis virksomheden ikke længere overholder betingelserne i forslagets §§ 6-8. 

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan efter forslagets § 19, stk. 1, meddele påbud til det 

centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed om at bringe virksomhe-

dens forhold i orden, hvis styrelsen bliver bekendt med, at virksomheden ikke opfylder forsla-

gets § 15 eller andre betingelser i forslaget.  

 

Til § 16 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen vedrører en registreret socialøkonomisk virksomheds forpligtelser til anven-

delse af et eventuelt overskud ved opløsning af virksomheden. Bestemmelsen har til formål at 

sikre, at virksomheden ikke blot kan lade sig afregistrere og umiddelbart efter udbetale ud-

bytte til virksomhedens ejere. Bestemmelsen skal således sikre, at der ikke sker omgåelse af 

forslagets regler om social håndtering af overskuddet. 

 

Hensigten med forslagets § 16 er at begrænse mulighederne for omgåelse af forslagets § 7, 

stk. 1, nr. 5. 

 

Forslagets § 16, stk. 1, angiver, at en registreret socialøkonomisk virksomhed ved opløsning 

skal anvende et eventuelt overskud i overensstemmelse med forslagets § 7, stk. 1, nr. 5.  

 

Et eventuelt overskud skal således anvendes på 1 eller flere af de følgende måder ved opløs-

ning af virksomheden:  

 

1) Investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder 

2) Donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål 

3) En begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af 

virksomheden. 

 

Se også forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, og bemærkningerne dertil. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, og § 8 og bemærknin-

gerne dertil.  
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I forslagets stk. 2 udvides begrænsningen med hensyn til anvendelse af en registreret social-

økonomisk virksomheds midler til også at omfatte kapitalnedsættelser. En registreret social-

økonomisk virksomhed skal således ved kapitalnedsættelse sikre, at en eventuel udlodning 

holdes inden for begrænsningen fastsat i § 7, stk. 1, nr. 5. 

 

Overtrædelse af § 16, stk. 1 og stk. 2, kan efter forslagets § 24, stk. 1, nr. 5, sanktioneres med 

bøde. 

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastsætter en forpligtelse til efter afregistrering af en socialøkonomisk virk-

somhed at anvende overskud, som er optjent mens en virksomhed var registreret, i overens-

stemmelse med forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, og § 8. Forslagets § 16, stk. 3, udvider virksomhe-

dens forpligtelse til at have en social håndtering af overskuddet til også at gælde, efter virk-

somheden er afregistreret efter § 10. 

 

Forpligtelserne gælder for den del af overskuddet, som virksomheden optjente, mens virk-

somheden stadig var registreret. Virksomheden er ikke forpligtet af forslagets § 7, stk. 1, nr. 5, 

for den del af virksomhedens overskud, som er optjent efter, at virksomheden er blevet afregi-

streret. Hvis afregistrering sker midt i et regnskabsår, kan årets overskud fordeles forholds-

mæssigt på tiden før og efter afregistreringen uden hensyn til, hvordan indtægterne mv. har 

fordelt sig hen over året.” 

 

Virksomhedens overtrædelse af § 16, stk. 3, kan sanktioneres med bøde, jf. § 24, stk. 1, nr. 6. 

 

Til § 17 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til selv at etablere og drive et regi-

ster til brug for virksomheders registrering som socialøkonomiske virksomheder efter forsla-

get.  

 

Bestemmelsen skal fortolkes og anvendes sammen med blandt andet bestemmelsen i § 18, 

som indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere bestemmelser om 

etablering og drift af et register og alle relevante forhold i forbindelse dermed.  

 

Hvis Naalakkersuisut vælger selv at etablere og drive et registreringsregister til brug for virk-

somheders registrering, kan det i praksis for eksempel gøres på den måde, at Naalakkersuisut 

overlader etableringen og driften af et sådant registreringsregister til et departement eller en 

anden myndighedsenhed i Naalakkersuisut.   
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Til stk. 2 

Efter bestemmelsen har Naalakkersuisut hjemmel til at indgå aftale med en offentlig myndig-

hed eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om, at myndigheden eller virk-

somheden etablerer og driver et register som nævnt i stk. 1 for Naalakkersuisut. Det kan også 

følge af en aftale, at myndigheden eller virksomheden kun etablerer eller driver et sådant regi-

ster for Naalakkersuisut. 

 

Naalakkersuisut kan for eksempel indgå en aftale med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i 

Grønland om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal etablere og drive et register som 

nævnt i stk. 1, eller at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal drive et sådant register, der er 

etableret af Naalakkersuisut.  

 

Bestemmelsen skal fortolkes og anvendes sammen med blandt andet bestemmelsen i § 18, 

som indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere bestemmelser om 

etablering og drift af et register og alle relevante forhold i forbindelse dermed.  

 

Til stk. 3 

Efter bestemmelsen har Naalakkersuisut hjemmel til at indgå en aftale med en offentlig myn-

dighed eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om anvendelse af myndighe-

den eller virksomhedens register til brug for virksomheders registrering som socialøkonomi-

ske virksomheder efter forslaget. 

 

Bestemmelsen skal blandt andet ses i sammenhæng med stk. 1 og 2. En anden mulighed er så-

ledes, at Naalakkersuisut indgår aftale med en offentlig myndighed eller en offentlig virksom-

hed i Grønland eller Danmark om anvendelse af et allerede eksisterende register for Grønland 

af myndigheden eller virksomhedens register til brug for virksomheders registrering som soci-

aløkonomiske virksomheder efter forslaget. Det kan dog også være et nyt register.  

 

Bemyndigelsen skaber desuden fleksibilitet i forhold til valget af it-register og kan eksempel-

vis give mulighed for, at Erhvervsstyrelsens it-register kan benyttes, hvis det findes hensigts-

mæssigt. Efter bestemmelsen kan Naalakkersuisut for eksempel indgå aftale med Erhvervssty-

relsen i Danmark om anvendelse af CVR-registret eller et andet register i forbindelse dermed 

til registrering af socialøkonomiske virksomheder efter forslaget. På den måde vil en virksom-

heds registrering som en socialøkonomisk virksomhed kunne ske samme sted som registrerin-

gen for at få et CVR-nummer. Virksomheden skal således kun registrere sig et sted, og det vil 

være muligt at udnytte Erhvervsstyrelsens viden og erfaring på området.  

 

Bestemmelsen skal fortolkes og anvendes sammen med blandt andet bestemmelsen i § 18, 

som indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere bestemmelser om 

etablering og drift af et register og alle relevante forhold i forbindelse dermed. 
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Til § 18 

 

Bestemmelsen indeholder en generel hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere be-

stemmelser om etablering og drift af et register efter forslagets § 17, stk. 1-3, og alle relevante 

forhold i forbindelse dermed. Naalakkersuisut kan blandt andet fastsætte nærmere bestemmel-

ser om forholdene nævnt i forslagets § 18, nr. 1-8. Opregningen er dog ikke udtømmende. 

Naalakkersuisut kan således også fastsætte andre bestemmelser vedrørende etablering og drift 

af et register efter forslagets § 17, stk. 1-3.  

 

Bestemmelsen har til formål at give Naalakkersuisut adgang til at fastsætte bestemmelser om 

administration af registreringsordningen. Sådanne bestemmelser kan fastsættes i bekendtgø-

relser. Det kan for eksempel være bestemmelser om, hvor registreringer efter denne 

inatsisartutlov skal ske, hvilke forhold virksomheden selv skal registrere, samt hvilke oplys-

ninger og dokumenter der skal offentliggøres. 

 

Til nr. 1 

Naalakkersuisut kan blandt andet fastsætte nærmere bestemmelser om etablering og drift af et 

register. Bestemmelsen skal blandt andet ses i sammenhæng med forslagets § 17, stk. 1-3, om 

forskellige muligheder for etablering og drift af et register, herunder anvendelse af allerede 

eksisterende registre i Grønland eller Danmark.  

 

Til nr. 2 

Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om adgang til og anvendelse af et register, herun-

der hvordan virksomheder og personer omfattet af forslaget i praksis får adgang til og anven-

der registeret. Om fastsættelse af regler vedrørende offentlighedens adgang henvises til nr. 6. 

 

Naalakkersuisut kan for eksempel fastsætte bestemmelser om, at virksomheder og personer 

omfattet af forslaget får adgang til og anvender et register ved at sende e-mails til og modtage 

e-mails fra en myndighedsenhed i Naalakkersuisut eller Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.  

 

Virksomheder og personer omfattet af forslaget kan dermed få adgang til forskellige oplysnin-

ger og dokumenter ved at anmode derom i en e-mail til en myndighedsenhed i Naalakkersui-

sut eller Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Det kan for eksempel være oplysninger om 

godkendelse af registrering som en socialøkonomisk virksomhed, afregistrering som en soci-

aløkonomisk virksomhed, registrering af årsrapport, og registrering af andre rapporter og op-

lysninger, i det omfang Naalakkersuisut har fastsat bestemmelser derom. 

 

Naalakkersuisut kan desuden fastsætte bestemmelser om, at virksomheder og personer omfat-

tet af forslaget får adgang til og anvender registeret ved at oprette sig som bruger på en hjem-

meside og anvende et brugernavn til at låse sig ind på hjemmesiden. Naalakkersuisut kan 

blandt andet fastsætte bestemmelser om sikkerhedsprocedurer i forbindelse med, at virksom-

heder og personer omfattet af forslaget låser sig ind på hjemmesiden. Det kan for eksempel 
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være ved brug af NemID eller et lignende system for elektronisk identificering af underskrif-

ter. 

Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte bestemmelser om, hvordan virksomheder og perso-

ner omfattet af forslaget kan bruge systemet på hjemmesiden til forskellige oplysninger og do-

kumenter. Det kan for eksempel være oplysninger om godkendelse af registrering som en so-

cialøkonomisk virksomhed, afregistrering som en socialøkonomisk virksomhed, registrering 

af årsrapport, og registrering af andre rapporter og oplysninger, i det omfang Naalakkersuisut 

har fastsat bestemmelser derom. 

 

Til nr. 3 

Forslagets § 18, nr. 3, har til hensigt at bemyndige Naalakkersuisut til at fastsætte regler om, 

hvor og hvordan virksomheden skal registrere sig og afregistrere sig efter forslagets § 10 og § 

12, stk. 2. Det samme gør sig gældende i forhold til rapporteringerne efter forslagets § 13, der 

skal registreres i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. forslagets § 14. Det er hen-

sigten at opsætte et register, der gør det mindst muligt byrdefuldt for virksomhederne at ind-

give de nødvendige oplysninger. Det kan eksempelvis ske ved at lave standardiserede rappor-

teringsfelter ved en indberetning eller forskrevne skemaer, der begge sikrer, at virksomheden 

får indgivet de nødvendige oplysninger.  

 

Til nr. 4 

Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om rapporteringer efter forslaget. Bestemmelsen 

skal blandt andet ses i sammenhæng med forslagets § 13, § 19, stk. 3, og § 21.  

 

Efter forslagets § 13, stk. 2, skal registrerede socialøkonomiske virksomheder hver år sende 

en årsrapport, jf. forslagets § 13, stk. 1, til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Efter forsla-

gets § 13, stk. 3, skal socialøkonomiske virksomheder derudover årligt i forbindelse med ind-

sendelse af årsrapporten rapportere om forholdene nævnt i forslagets § 13, stk. 3, nr. 1-4, til 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, når og i det omfang Forbruger- og Konkurrencestyrelsen 

finder det nødvendigt. Se forslagets § 13 og bemærkningerne dertil.  

 

Det følger af forslagets § 21, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen hvert år og senest den 1. 

februar sender en årsrapport til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af forslaget 

og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter forslaget i det forudgående 

år. Bestemmelsen i forslagets § 21, stk. 2, giver Naalakkersuisut hjemmel til at fastsætte be-

stemmelser og træffe afgørelse om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal sende andre 

rapporter og andre oplysninger til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af for-

slaget og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter forslaget.  

 

Bestemmelsen i § 18, nr. 4, indeholder en generel hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte 

nærmere bestemmelser om rapportering. Der kan eksempelvis fastsættes nærmere regler om 

form, hyppighed og indhold. Derudover kan der eksempelvis fastsættes nærmere regler om 
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fortrolighed for rapportering og resultater. Naalakkersuisut kan fastsætte sådanne bestemmel-

ser i bekendtgørelser.  

 

Til nr. 5 

Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte bestemmelser om 

anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur og andre krav til 

form og indhold med videre ved registrering, afregistrering og indberetninger efter forslaget. 

 

Bestemmelsen har til formål at sikre en fleksibel regulering, herunder blandt andet i forhold til 

valg af it-system, og kan eksempelvis give mulighed for, at Erhvervsstyrelsens it-system kan 

benyttes, hvis det findes hensigtsmæssigt.    

 

Til nr. 6 

Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om oplysninger indeholdt i registeret og i hvilket 

omfang oplysningerne skal offentliggøres. Den foreslåede bemyndigelse i forslagets nr. 6 om-

kring offentliggørelse af dokumenter kan eksempelvis benyttes til at fastsætte regler om, at 

virksomheden selv skal offentliggøre vedtægtsændringer vedrørende det sociale formål eller 

rapporteringer efter forslagets § 13 i selvbetjeningsregistrene, hvis disse registre bliver udvik-

let dertil. 

 

Et af formålene med nr. 6 er at bidrage til, at der kan skabes transparens i de registrerede soci-

aløkonomiske virksomheder. Det kan ske ved, at der fastsættes bestemmelser om offentliggø-

relse af virksomhedernes indgivne og registrerede oplysninger. Det er hensigten, at virksom-

hedens sociale formål samt de oplysninger, som virksomheden skal rapportere efter § 13, skal 

være offentligt tilgængelige. 

 

Til nr. 7 

Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om ansvar for registrering, afregistrering og ind-

beretninger efter forslaget, herunder blandt andet med hensyn til behørig fuldmagt til at fore-

tage registreringen, afregistreringen eller indberetningen og gyldigheden af dokumenter ind-

sendt i forbindelse dermed.  

 

Efter bestemmelsen i § 12 er det centrale ledelsesorgan ansvarlig for, at virksomheden afgiver 

korrekte og fyldestgørende oplysninger ved dens afgivelse af oplysninger til myndigheder og 

registrering af oplysninger vedrørende forhold efter forslaget. Ansvaret omfatter blandt andet 

virksomhedens afgivelse af oplysninger ved dens ansøgning om meddelelse af en godkendelse 

af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, ved dens registrering af den selv 

som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, ved 

dens rapportering til myndigheder om forhold omfattet af forslaget og ved dens afgivelse af 

oplysninger ved myndigheders tilsyn med virksomheden og dens forhold og aktiviteter omfat-

tet af forslaget. Se forslagets § 12 og bemærkningerne dertil. 
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Forslagets § 18, nr. 7, giver blandt andet Naalakkersuisut hjemmel til at fastsætte regler om, at 

der påhviler det centrale ledelsesorgan en særlig forpligtelse til at sikre, at de oplysninger, der 

meddeles ved ansøgningen, registreringen og senere rapportering, er korrekte, og at det ikke 

har betydning for dette ansvar, at det centrale ledelsesorgan har overladt registreringen, afre-

gistreringen eller rapporteringer og indsendelse af oplysninger efter forslaget til en person, der 

har bemyndigelse dertil.  

 

Formålet med bemyndigelsen i forslagets § 18, nr. 7, er blandt andet at give mulighed for at 

bidrage til, at oplysninger til brug for Forbruger- og Konkurrencestyrelsens sagsbehandling og 

afgørelser efter forslaget er korrekte.  

 

Til nr. 8 

Bestemmelsen giver Naalakkersuisut hjemmel til at fastsætte bestemmelser om virksomhe-

ders og personers betaling af udgifter i forbindelse med deres adgang til og anvendelse af re-

gistret.  

 

Naalakkersuisut kan for eksempel fastsætte bestemmelser om refusion af omkostninger eller 

betaling af gebyrer, blandt andet for registrering og brug af it-systemer. Eventuelle refusions-

betalinger og gebyrer vil højest kunne dække de generelle omkostninger ved registrering med 

videre. 

 

Naalakkersuisut kan for eksempel også fastsætte bestemmelser om udsendelse af rykkerbreve 

ved for sen betaling og betaling af renter i forbindelse med for sen betaling. Betaling af renter 

sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om renter ved for sen be-

taling i Grønland. 

 

Til § 19 

 

Til stk. 1 

Efter bestemmelsen fører Forbruger- og Konkurrencestyrelsen tilsyn med forhold omfattet af 

forslaget. 

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har efter bestemmelsen adgang til at meddele påbud om 

overholdelse af forslaget bestemmelser fastsat efter forslaget og godkendelsesvilkår. Påbud 

kan meddeles til virksomheder og personer omfattet af forslaget.  

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen medfører en pligt for virksomheder og personer omfattet af forslaget til at 

meddele alle oplysninger og indsende alle dokumenter til Forbruger- og Konkurrencestyrel-

sens, som er nødvendige for myndighedsbehandling af dem og deres virksomhed og aktivite-

ter omfattet af forslaget. 
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Bestemmelsen pålægger en oplysningspligt for virksomheder og personer omfattet af forsla-

get. 

 

Bestemmelsen omfatter alle oplysninger, som er nødvendige for myndighedsbehandling i for-

bindelse med eksempelvis behandling af ansøgning om godkendelse efter forslaget eller op-

lysninger til brug for et fyldestgørende tilsyn med aktiviteter efter dette forslag.  

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har i medfør af bestemmelsen mulighed for at pålægge 

virksomheder og personer omfattet af forslaget at indsende de oplysninger og dokumenter, 

som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendige til gennemførelse af myndigheds-

behandling efter forslaget. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har mulighed for at be-

stemme, at indsendelse skal ske på den måde og i den form, som Forbruger- og Konkurrence-

styrelsen finder nødvendig. Det kan for eksempel være, at oplysningerne skal indsendes i både 

papirform og elektronisk form.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen vedrører rapportering til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 

 

Efter bestemmelsen har virksomheder og personer omfattet af forslaget en pligt til at rappor-

tere om deres forhold og aktiviteter omfattet af forslaget og deres godkendelser til Forbruger- 

og Konkurrencestyrelsen.  

 

Til stk. 4  

Registrerede socialøkonomiske virksomheder skal desuden for hvert år sende en årsrapport til 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter § 13 og derudover sende rapporter til Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen, når og i det omfang Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder det 

nødvendigt. 

 

Til stk. 5 

Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere bestem-

melser om rapportering. Naalakkersuisut kan fastsætte sådanne bestemmelser i bekendtgørel-

ser.  

 

Til stk. 6 

Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen til at fastsætte 

vilkår om rapportering i godkendelser og afgørelser efter forslaget. Der kan eksempelvis fast-

sættes nærmere vilkår om form, hyppighed og indhold. Derudover kan der eksempelvis fast-

sættes nærmere vilkår om fortrolighed for rapportering og resultater. 
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Til § 20 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen vedrører opkrævning af betaling af udgifter i forbindelse med sagsbehandling 

og anden myndighedsbehandling efter forslaget fra virksomheder og personer omfattet af for-

slaget.  

Bestemmelsen udgør hjemmelsgrundlaget for opkrævning af udgifter, der afholdes af Forbru-

ger- og Konkurrencestyrelsen og Naalakkersuisut i forbindelse med sags- og myndighedsbe-

handlingen efter forslaget. Bestemmelsen omfatter for eksempel udgifter til sagsbehandling i 

forbindelse med meddelelse af godkendelse, registrering og afregistrering, løbende indberet-

ning og rapportering, tilsyn, og anden myndighedsbehandling.  

 

Enhver udgift kan opkræves som gebyr eller udgiftsrefusion, i det omfang betalingen generelt 

svarer til Forbruger- og Konkurrencestyrelsens udgifter eller eventuelt den ydelse, der leveres 

af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Der tilsigtes således ikke, at der med hjemmel i denne 

bestemmelse opkræves gebyrer, afgifter eller udgiftsrefusion udover, hvad Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen har afholdt eller forventes at afholde til sags- og myndighedsbehand-

ling af den pågældende sag. Betalingen for sags- og myndighedsbehandlingen kan ske på bag-

grund af en timesats for det aktuelle tidsforbrug ved Forbruger- og Konkurrencestyrelsens 

udøvelse af myndighedsopgaver efter forslaget, herunder blandt andet meddelelse af godken-

delse, tilsyn og afgørelser. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere bestem-

melser om virksomheder og personers betaling af myndighedsudgifter efter stk. 1.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen til at fastsætte 

vilkår om virksomheder og personers betaling af myndighedsudgifter efter stk. 1 i godkendel-

ser og afgørelser efter forslaget. 

 

Til § 21 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen angiver, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen hvert år skal sende en årsrap-

port til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af forslaget og Forbruger- og Kon-

kurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter forslaget i det forudgående år. 

 

Årsrapporten skal indeholde en sammenfattende omtale af Forbruger- og Konkurrencestyrel-

sens tilsyn og afgørelser og en nærmere omtale af væsentlige og principielle forhold i forbin-

delse dermed. Årsrapporten skal endvidere indeholde oplysninger om registrerede socialøko-

nomiske virksomheder og deres aktiviteter omfattet af forslaget. I forbindelse dermed skal det 
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omtales, hvordan virksomhederne og deres aktiviteter fremmer socialøkonomiske formål. 

Rapporten skal også indeholde en vurdering af hvordan socialøkonomisk virksomhedsdrift 

kan fremmes i Grønland. 

 

Naalakkersuisut kan blandt andet anvende rapporten til at følge udviklingen indenfor forsla-

gets område og vurdere om Naalakkersuisut eller andre myndigheder i Grønland bør udføre 

aktiviteter for at fremme socialøkonomisk virksomhedsdrift i Grønland. 

 

Til stk. 2 

Efter bestemmelsen kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere bestemmelser og træffe afgørelse 

om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsens skal sende andre rapporter og andre oplysninger 

til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af inatsisartutloven og Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter forslaget. 

 

Naalakkersuisut kan blandt andet fastsætte bestemmelser om, at Forbruger- og Konkurrence-

styrelsen skal sende rapporter og oplysninger om særlige forhold som ikke er omfattet af års-

rapporten. Det kan for eksempel være, at Naalakkersuisut ønsker nærmere oplysninger om so-

cialøkonomiske virksomheder, der udfører aktiviteter vedrørende inklusion af personer med 

særlige behov på arbejdsmarkedet eller som udfører aktiviteter vedrørende ansættelse i sær-

lige uddannelsesstillinger og kompetenceudvikling for personer, der ikke kan udvikle deres 

kompetence ved traditionel uddannelse eller ansættelse i en almindelig stilling. 

 

Til § 22 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen angiver, at Naalakkersuisut er klageinstans for afgørelser truffet af Forbruger- 

og Konkurrencestyrelsen efter forslaget eller bestemmelser fastsat efter forslaget.  

 

Det forventes, at behandlingen af klagesager foretages af den til enhver tid relevante ressort-

myndighed på området. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen angiver, at fristen for at klage over en afgørelse truffet af Forbruger- og Kon-

kurrencestyrelsen er på 4 uger fra tidspunktet, hvor den pågældende meddeles en afgørelse. 

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastslår, at en klage over en afgørelse truffet af Forbruger- og Konkurrencesty-

relsen om fastsættelse af en afhjælpningsfrist efter § 5, stk. 2, eller § 10, stk. 2, ikke kan ind-

bringes for Naalakkersuisut. 
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Til stk. 4. 

Bestemmelsen præciserer, at Naalakkersuisut kan afvise at behandle en klagesag omfattet af 

stk. 1, hvis Naalakkersuisut finder det åbenbart, at klageren ikke vil få medhold i klagen.  

 

Til § 23 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen præciserer, at Naalakkersuisut er sidste instans, inden sagen eventuelt overgår 

til de civile domstole. En afgørelse truffet af Naalakkersuisut i en klagesag kan indbringes for 

domstolene. 

 

Til § 24 

 

Til stk. 1 

Det følger af bestemmelsen, at bøde kan fastsættes efter forslaget i de tilfælde, der er nævnt i 

nr. 1-9. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte bestemmelser om, at 

der for overtrædelse af bestemmelserne i forslaget kan fastsættes bøde efter kriminallov for 

Grønland. 

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen præciserer, at bøde efter forslagets § 24, stk. 1 eller 2, eller bestemmelser fast-

sat i medfør af forslaget kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grøn-

land. 

 

Til stk. 4 

Bestemmelsen angiver, at bøder, der fastsættes i medfør af forslaget eller bestemmelser fastsat 

efter forslaget, tilfalder landskassen. 

 

Til § 25 

 

Bestemmelsen angiver, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

 


