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I Erhvervs- og Råstofud
valgets betænkning til 2

. behandling af forslag 
til:

Inatsisartutlov om ænd
ring af Inatsisartutlov o

m konkurrence indstille
de et enigt

udvalg forslaget til vedt
agelse. Under 2. behan

dlingen af forslaget ble
v der efter-

lyst en nærmere besva
relse på nogle anbefali

nger og spørgsmål til N
aalakkersui-

sut, som var indeholdt 
i betænkningen. Forsla

get blev derfor inden 3.
 behandling

henvist til fornyet beha
ndling i udvalget.

Til brug for udvalgets fo
rnyede behandling af fo

rslaget inden 3. behand
ling skal

jeg hermed søge at be
lyse de rejste anbefalin

ger og spørgsmål i betæ
nkningen.

I. T ærs/celværdier for 
fusionskontrol

Det er udvalgets forven
tning at Naalakkersuisu

t løbende vurderer, 0m
 der skal

ske en justering af de f
astsatte tærskelværdie

r.

Svar I forslaget, som blev se
ndt i offentlig høring, va

r beløbsgrænsen oprin
deligt fore-

slået ændret fra 100 m
io. kr. til 25 mio. kr., hv

or mindst 2 af de deltag
ende virk-

somheder hver især sk
al have en global omsæ

tning på mindst 10 mio
. kr.

Under høringen fremko
m kritik fra både Grønla

ndsBanken og GE. Der
 henvises

til høringsafsnittet i fors
lagets bemærkninger.

På baggrund af høringe
n er forslaget tilrettet, s

åledes at nuværende b
eløbsgræn-

ser fastholdes. Dog æn
dres selve omsætnings

begrebet fra at fokuser
e på national

omsætning til et global
t omsætningsbegreb. Æ

ndringen tager højde fo
r virksom-

heders aktiviteter på tv
ærs af landegrænser. E

n virksomheds omsætn
ing uden for

Grønland har betydning
 for virksomhedens akt

iviteter i Grønland. For 
at sikre at

det alene er fusioner, d
er påvirker markederne

 i Grønland, som er om
fattet af fu-

sionsreglerne, foreslås
 endvidere indført et kr

av om, at mindst l af de
 deltagende

virksomheder er beligg
ende i Grønland.
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Naalakkersuisut vil fort
sat løbende vurdere be

hovet for at justere tær
skelværdi-

erne. 2. Whistleblower-ordnin
gen

Udvalget opfordrer Naa
lakkersuisut til at overv

eje, hvordan borgernes
 adgang

til de forskellige eksiste
rende - 0g eventuelle fr

emtidige - whistleblowe
r-ordnin-

ger gøres så let 0g ove
rskuelig som muligt. De

t kan feks. overvejes 0m
 der via

sullissivik. gl kan skabe
s bedre samlet overblik

 over de forskellige ord
ninger.

Svar For at sikre en henvend
er fuld anonymitet er de

t vigtigt, at IT-redskabe
me over-

vejes nøje. Forbruger- 
og Konkurrencestyrelse

n har i den forbindelse 
valgt en

ordning, hvor selv ikke 
styrelsen skal kunne til

gå den bagvedliggende
 informa-

tion om henvenderens 
identitet.

En ordning, hvor man s
kal logge på med sit Ne

m-Id eller andre identite
tsoplys-

ninger, ville have den m
odsatte effekt.

Det kan dog ikke udelu
kkes, at man fremadret

tet kan overveje en fæl
lesoffentlig

løsning, hvor flere myn
digheder samarbejder 

om fx whistleblowerord
ninger. Det

er imidlertid vigtigt, at e
n sådan ordning ikke s

ammenblandes med an
den borger-

information, der medfø
rer, at henvenderen mi

ster sin anonymitet. Vi 
kan med

fordel høste gode erfar
inger fra konkurrenceo

mrådet i den kommend
e tid, og der-

efter anvende disse erf
aringer i det videre arb

ejde.

3. Forslagets økonomis
ke konsekvenser

Udvalget anmoder Naa
lakkersuisut om at oply

se 0m man allerede nu
 har erfa-

ringer med gennemført
e fusionskontroller, som

 kan kvalificere den i se
lvstyrets

bekendtgørelse fastsat
te beregningsmetode 0

g beløbsgrænse.

Svar Siden de nye fusionsre
glers ikrafttræden den 

l. juli 2014, er der truffe
t afgørelse

i 2 fusionsager. Allered
e nu kan der dog drage

s nogle konstruktive er
faringer,

som jeg her kort vil frem
hæve.

Gebyrer reguleres i bek
endtgørelse nr. 3 af 10

. marts 2016 om anme
ldelse af fu-

sioner efter Inatsisartut
lov om konkurrence. G

ebyret ændres således
 ikke i for-

bindelse med nærvære
nde ændringsforslag. Id

et udvalget dog har efte
rspurgt er-

faringer med gebyrer, v
il jeg dog alligevel kom

me ind på emnet med d
enne skri-

velse.



Forslagets bemærkning
er kan, imod hensigten

, efterlade indtryk af, at
 oveni de

50.000 kr. skal virksom
heder betale 0,015 % a

f omsætningen i gebyr.
 Dette er

ikke tilfældet. I bekendt
gørelsen skelnes melle

m forenklet og alminde
lig amnel-

delse. I forenklet anmeldelse 
er sagsbehandlingen g

enerelt mindre omfang
srig end ved

almindelig anmeldelse.
 Derfor er tanken, at fo

renklet anmeldelse ska
l være billi-

gere i form af et fast ge
byr på 50.000 kr. Den a

lmindelige anmeldelse 
opkræves i

stedet gebyr beregnet 
som en proeentsats (0,

015 %) af virksomhede
rnes omsæt-

ning. Erfaringer viser, at mod
ellen ikke er optimal i s

ager, hvor 0,015 % af o
msætnin-

gen udgør et lavere be
løb end 50.000 kr. Her 

bliver gebyret for en alm
indelig an-

meldelse billigere end f
or en forenklet anmelde

lse. Gebyret står såled
es ikke mål

med omfanget af sagsb
ehandlingen.

Indtil videre har den nu
værende øvre grænse 

på 1,5 mio. kr. ikke væ
ret aktuel.

Beløbsgrænsen er i øv
rigt kun aktuelt for gans

ke store virksomheder,
 hvor en fu-

sionssag ofte vil være t
ilsvarende kompleks og

 ressourcekrævende at
 sagsbe-

handle. For at nå den øvre græ
nse skal virksomheden

 have en omsætning, h
vor 0,015 %

udgør 1,5 mio. kr. Det v
il sige 10 mia. kr. Den ø

vre grænse forventes s
åledes kun

at blive aktuel i yderst s
jældne tilfælde. Selv om

 den øvre grænse ikke 
er aktuel i

langt de fleste sager, s
ynes det alligevel hens

igtsmæssigt at fasthold
e en øvre

grænse, således at erh
vervslivet sikres en rim

elig bagkant.
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