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Høringsliste vedr. udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyt-

telse af visse personkategorier om bord på skib 

 

Vedlagt fremsendes i høring udkast til ny bekendtgørelse om minimums-

beskyttelse af visse personkategorier om bord på skib.  

 

ILO konventionen om de søfarendes rettigheder (MLC) trådte i kraft i 

Danmark og internationalt i august 2013. MLC medførte bl.a. ændringer i 

lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (tidligere sømandsloven), her-

under hvilke personkategorier der defineres som søfarende.  

 

Der er efter lovens vedtagelse i praksis opstået spørgsmål om, hvilke ka-

tegorier af personer der er omfattet af begrebet søfarende. Der er på den 

baggrund behov for at afklare, hvilke regler der gælder for de personer, 

der ikke er søfarende. Desuden er der behov for at tydeliggøre, hvem der 

kan betragtes som søfarende i lyset af den meget brede definition heraf.    

 

Søfarende har en særlig beskyttelse i medfør af MLC og lov om søfaren-

des ansættelsesforhold mv.  

 

Med udkastet til bekendtgørelse lægges der således op til at sikre en ræk-

ke minimumsrettigheder til personkategorier, som ikke er søfarende, men 

som arbejder til søs.  

 

Derudover tydeliggøres den nuværende praksis om krav til de pågælden-

des helbreds- og kvalifikationsniveau. Kravene afspejler typen af skib, 

hvor længe de pågældende er om bord, hvor mange ikke professionelle 

søfarende skibet kan medtage mv.  

 
Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft 1. juli 2016. 

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes fremsendt til 

Kristina Ravn på krv@dma.dk senest onsdag den 18. maj 2016. 

 

Søfartsstyrelsen henleder opmærksomheden på, at dette brev og de mod-

tagne høringssvar vil blive offentliggjort på ministeriernes fælles hø-

ringsportal på www.borger.dk. 

19. april 2016 

Vores reference: 

Sag nr. 2015013335 

 

Søfartspolitik, Jura og Sø-

fartssociale forhold 

/Kristina Ravn 
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Bilag: 

Udkast til bekendtgørelse 

Notat om bekendtgørelsesudkastet 

Høringsliste 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Kristina Ravn 

Specialkonsulent  

 

 

 

 

 

 


