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Spørgsmål nr. 1066 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen til Retsudvalget af 
1. august 2013 fra Danmarks Skibsmæglerforening, jf. REU 
alm. del – bilag 363, som er en kopi af en email fra Danmarks 
Skibsmæglerforening til justitsministeren vedr. Schengenregler 
og søfolk? Vil ministeren i den forbindelse forholde sig til om 
de relevante myndigheders aktuelle prioriteringer og praksis i 
forhold til de omtalte søfolks adgang til dansk territorium, er i 
overensstemmelse med regeringens politik på området, herun-
der hvordan denne praksis harmonerer med den rapport vedrø-
rende revision af de danske visumregler, som Justitsministeriet 
udsendte den 20. juni 2013?”

Svar:

Regeringen nedsatte i marts 2012 en tværministeriel arbejdsgruppe med 

deltagelse af repræsentanter for erhvervslivet, der skulle se på muligheder-

ne for at forbedre forholdene for danske virksomheder gennem en revision 

af visumreglerne. Arbejdsgruppen afgav i juni 2013 sin rapport med anbe-

falinger til forbedring af visumreglerne.

I forhold til visumpligtige søfolk anbefalede arbejdsgruppen bl.a. en øget 

anvendelse af visa gældende for flere indrejser og med længere gyldighed.

Arbejdsgruppen anbefalede endvidere en fleksibel administration af reg-

lerne om nødviseringer på grænsen.

Udenrigsministeriet har over for Justitsministeriet oplyst, at man som led i 

opfølgningen på arbejdsgruppens rapport har instrueret de danske repræ-

sentationer i udlandet om, at de fremover skal udstede visum til søfolk 

gældende for flere indrejser og med gyldighed i op til fem år i så vid ud-

strækning, som Schengen-reglerne tillader.

For så vidt angår anbefalingen om en fleksibel praksis for meddelelse af 

nødviseringer på grænsen kan Justitsministeriet desuden oplyse, at søfolk 

fortsat vil have mulighed for at få udstedt nødvisum på grænsen efter en 

hurtig og enkel procedure, hvis de pågældende ikke har haft mulighed for 

at ansøge om visum hjemmefra, f.eks. på grund af ændringer i skibets sejl-

plan.
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Justitsministeriet kan endelig oplyse, at Rigspolitiet har indledt en dialog 

med repræsentanter fra søfartserhvervet med henblik på nærmere at af-

dække de problemstillinger, der er omtalt i henvendelsen til Retsudvalget 

af 1. august 2013 fra Danmarks Skibsmæglerforening.

Resultatet af disse drøftelser vil indgå i overvejelserne omkring udform-

ningen af en vejledning om administrationen af visumreglerne i forhold til 

søfolk. Det er målsætningen, at arbejdet med denne vejledning skal være 

afsluttet inden årets udgang.


