
 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Dansk 
Internationalt Skibsregister(Overenskomstdækning ved offshore-
aktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelom-
råde)  
 
Vedlagt fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om Dansk 
Internationalt Skibsregister.  
 
Udkastet til lovforslaget har til formål at sikre mulighed for overens-
komstdækning med danske faglige organisationer for alle søfarende på 
skibe, der primært udfører en række offshore-aktiviteter på dansk søterri-
torium eller kontinentalsokkelområde. 
 
Forslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blev indgået den 12. 
november 2017.  
 
I aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer er det forudsat, at ar-
bejdsmarkedets parter i forlængelse af udvidelsen af DIS-skatteordningen 
indgik en aftale for de skibe, der primært udfører de aktiviteter, som om-
fattes af udvidelsen, på dansk sokkel. Aftalen skulle sikre overenskomst-
dækning og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. 
 
Arbejdsmarkedets parter repræsenteret ved medlemmerne af det såkaldte 
DIS-kontaktudvalg har efterfølgende anbefalet, at der findes en lovbase-
ret løsning til sikring af danske arbejdsvilkår. Lovforslaget indeholder 
forslag til en lovbaseret løsning.  
 
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 359 af 29. april 2018 
om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven 
og tinglysningsafgiftsloven, hvor den såkaldte DIS-skatteordning, som 
indebærer, at rederier kan udbetale skattefri nettohyre til søfarende, bliver 
udvidet og med den udvidelse af tonnageskatteordningen som gennemfø-
res ved lov nr. 1886 af 29. december 2015 om ændring af tonnageskatte-
loven og sømandsbeskatningsloven. 
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Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden, så ikrafttræden 
kan ske, når udvidelsen af tonnageskatteordningen og DIS-
skatteordningen træder i kraft. 
 
Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes fremsendt til 
undertegnede big@dma.dk med kopi til mrj@dma.dk senest  
 

onsdag den 1. august 2018 kl. 12.00 
 
Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til undertegnede.  
 
Søfartsstyrelsen skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at såvel dette 
brev som de eventuelle bemærkninger, som styrelsen modtager, vil blive 
offentligt tilgængelige på Høringsportalen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Birgit Gilland 
Chefkonsulent 
 
Direkte telefon: +45 72 19 62 87 
E-post: big@dma.dk 


