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Notat om modtagne høringssvar vedrørende forslag til 

lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsud-

valg, lov om information af lønmodtagere, lov om vars-

ling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større om-

fang og lov om lønmodtagers retstilling ved virksom-

hedsoverdragelse  

(Implementering af direktiv 2015/1794 om ændring 

af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretli-

ge område for så vidt angår søfarende)  

 

  

 

 

 Indledning 

Lovforslag om ændring af visse love på det arbejds- og ansættelsesretlige område 

for så vidt angår søfarende har været i ekstern og intern høring den 21. november 

2016 med frist den 12. december 2016.  

 

Lovforslaget har været sendt i høring til følgende organisationer:  

 

Advokatrådet, Akademikerne (AC), Beskæftigelsesrådet BER, Centralorganisatio-

nernes Fællesudvalg (CFU), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Danske Regioner, 

Den Danske Dommerforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Funk-

tionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), KL, Kommunale Tjeneste-

mænd og Overenskomstansatte (KTO), Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), Kri-

stelig Fagbevægelse (KRIFA), Landsorganisationen i Danmark (LO), Lederne, 

Færøernes Hjemmestyre, Grønlands Selvstyre, Assuranceforeningen SKULD, Bil-

færgernes Rederiforening, Brancheforeningen for Dykkermateriel, CO-SEA, 

Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Rederifor-

ening, Danmarks Skibskredit A/S, Danske Maritime, Dansk Navigatørforening, 

Dansk Industri, Dansk Metals Maritime Afdeling, Dansk Rib Charterforening, 

Danske Advokater, Dansk Sejlunion, Danmarks Fritidssejlerunion, Danske Havne, 

Danske Lodser, Dykkerfirmaernes Brancheforening, Energi- og Olieforum, Fag og 

Arbejde (FOA), Fagligt Fælles Forbund (3F), 3F Sømændene, Foreningen Danske 

Olieberedskabslagre, Finansrådet, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Fiskernes Forbund, 

Forbrugerrådet, Foreningen af Småøernes Færgeselskaber, Forsikring & Pension, 

Færgesekretariatet, HORESTA, Lønmodtagernes Garantifond, Maskinmestrenes 

Forening, Offentligt Ansattes Organisationer, Oil Gas Denmark, Radiotelegrafist-

foreningen af 1917, Rederiforeningen af 2010, Sammenslutningen af Mindre Er-

hvervsfartøjer, Skibsmæglerforeningen, Småøernes Færgeselskaber, Statstjeneste-
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mændenes Centralorganisation II, Søfartens Arbejdsmiljøråd, Søfartens Ledere, 

Søværnets Dykkerskole, Dansk Navigatørforening og Træskibssammenslutningen. 

 

Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: 

 

 Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

 Danske Regioner 

 Forhandlingsselskabet 

 Forbrugerrådet Tænk 

 Dansk Arbejdsgiverforening 

 Lederne 

 Rederiforeningen 

 Søfartens Ledere 

 Landsorganisationen i Danmark 

 

Generelle bemærkninger til de indkomne høringssvar  

En række af de høringsberettigede har ingen bemærkninger til lovforslaget ved 

høringsfristens udløb.  

 

Det gælder Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Danske Regioner, Forhandlings-

fællesskabet, Forbrugerrådet Tænk, Lederne, Rederiforeningen og Landsorganisa-

tionen i Danmark 

 

To af de høringsberettigede organisationer har bemærkninger og forslag til lov-

forslaget, som adresseres nedenfor.  

 

Dansk Arbejdsgiverforening 

Dansk Arbejdsgiver forening har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dog bemær-

kes det, at da lovforslaget i § 1, nr. 2 er alment og dermed udover søfarende bør der 

rettelig tilføjes et ”m.v.” efter ”søfarende” i lovens overskriftsparentes. 

 

Beskæftigelsesministeriet bemærker  

Dansk Arbejdsgiverforening har ret i, at lovforslagets § 1, nr. 2, ikke alene angår 

søfarende, og Beskæftigelsesministeriet er enig i, at det er mere præcist at tilføje et 

”m.v.” i lovforslagets overskriftparentes. Ministeriet har derfor ændret i lovforsla-

get i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings forslag.  

 

Søfartens Ledere 

Søfartens Ledere bemærker, at der i § 4 i lovforlaget (§ 1, stk. 4 i lov om lønmod-

tagerebs retsstilling ved virksomhedsoverdragelse) er ordet ”bedrift” udeladt flere 

gange i forhold til direktivet. Søfartens Ledere henstiller, at ordet ”bedrift” medta-

ges i lovforslaget. Søfartens Ledere har ikke yderligere kommentarer til lovforsla-

get.  

 

Beskæftigelsesministeriet bemærker  

Ordet "bedrift" anvendes en række steder i det for virksomhedsoverdragelsesloven 

tilgrundliggende direktiv (direktiv 2001/23/EF), men anvendes ikke i virksom-

hedsoverdragelsesloven.  I den gældende virksomhedslov nævnes alene "virksom-

hed eller en del heraf" og det forekommer derfor nærliggende at anvende samme 
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sprogbrug i den foreslåede ændringsbestemmelse og dermed ikke introducere be-

grebet "bedrift". Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke med nærværende lov-

forslag er hensigten at ændre på forståelsen og anvendelsen af begreber og be-

stemmelser, der allerede findes i virksomhedsoverdragelsesloven, men alene at 

ændre loven i overensstemmelse med, hvad direktiv 2015/1794 indebærer  

 

 

 

.  


