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Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 7 stillet af Erhvervs-, Vækst- og Ek-
sportudvalget den 13. oktober 2017 efter ønske fra Henning Hylle-
sted (EL).    
 
Spørgsmål: 
Vil ministeren vurdere, som CO-Søfart også efterspørger i deres hørings-
svar, hvor meget udgifterne til sociale ydelser vil stige, når flere skibe 
kommer til at sejle under dansk flag. 
 
Svar: 
Regeringen ønsker med lovforslaget at skabe mulighed for at udbygge 
væksten i Det Blå Danmark, så vi kan fastholde vores globale styrke posi-
tion og skabe økonomisk aktivitet i Danmark. Derfor vil det blive krævet 
af udenlandske ejere, at de skal lægge aktivitet i Danmark som forudsæt-
ning for at få dansk flag.   
 
Jeg vil henvise til min besvarelse af spørgsmål 2, hvoraf det fremgår, at 
det ikke er muligt på forhånd at fastslå, hvor mange nye arbejdspladser 
lovforslaget vil kunne skabe. Det afhænger af, hvor mange skibe der ind-
flages, og hvilke aktiviteter der lægges i Danmark.  
 
Det bemærkes i øvrigt, at lovforslaget ikke i sig selv medfører ændringer 
i reglerne om socialsikring af søfarende – det gælder uanset, om der måtte 
være danske eller udenlandske søfarende beskæftiget på de skibe, der ind-
flages efter de nye regler. 
 
Spørgsmålet henhører under Beskæftigelsesministeriet, hvorfra jeg har 
modtaget nedenstående svar, som jeg skal henholde mig til. 
 
”Lovforslaget kan godt have en betydning i form af et øget træk på socia-

le ydelser, men det er ikke muligt at vurdere præcist, hvor meget udgif-

terne til sociale ydelser vil stige, da det ikke vides, hvor mange flere skibe 

der kommer under dansk flag, herunder hvor mange ansatte det vedrø-

rer.” 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
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