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Besvarelse af spørgsmål 56 alm. del stillet af udvalget den 27. novem-
ber 2017 efter ønske fra Henning Hyllested (EL). 
 
Spørgsmål:  
Ministeren bedes kommentere vedlagte henvendelse til ministeriet, som 
spørgeren har modtaget fra ITF inspektør Morten Bach.  
 
Svar: 
Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalel-
se fra Søfartsstyrelsen, som jeg henholder mig til:  
 
”Søfartsstyrelsen har den 11. november 2017 modtaget en henvendelse 
fra 3 F’s ITF-inspektør Morten Bach, der har bedt om oplysninger om, 
hvilke besætningsnationaliteter der var om bord på fire navngivne skibe 
ved seneste indberetning af på- og afmønstring.  
 
Søfartsstyrelsen har i den forbindelse ved en beklagelig fejl telefonisk 
oplyst Morten Bach, at styrelsen ikke forventede at kunne udlevere de 
ønskede oplysninger. 
 
Styrelsen har efterfølgende over for Morten Bach beklaget dette og har i 
medfør af offentlighedslovens regler om dataudtræk den 5. december 
2017 fremsendt de ønskede oplysninger for tre af de skibe, der blev 
spurgt til. Der er således fremsendt oplysninger om besætningens natio-
nalitet, påmønstringsperiode og stillingsbetegnelse.  
 
De øvrige oplysninger Morten Bach har anmodet om, er Søfartsstyrelsen 
ikke i besiddelse af, idet der er tale om skibe, der er registreret under 
dansk flag efter 1. januar 2017. Søfartsstyrelsen besidder ikke oplysnin-
ger om påmønstrede besætningsmedlemmer efter 1. januar 2017, hvor 
den hidtidige pligt for rederierne til at foretage elektronisk indberetning 
af på- og afmønstringer blev ophævet. Ordningen blev erstattet af en årlig 
indberetning vedrørende det samlede antal søfarende i det enkelte rederis 
skibe til Danske Rederier. 
 
I forhold til kontrol med udlændingelovens regler og dertil knyttede be-
kendtgørelser om udenlandsk arbejdskraft skal det bemærkes, at dette 
område ikke hører under Søfartsstyrelsen, der ikke har hjemmel til at ud-
føre en sådan kontrol. Området hører under politiet og udlændingemyn-
dighederne.  

ERHVERVSMINISTEREN 

 

 

 

22. december 2017 

ERHVERVSMINISTERIET  

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax 33 12 37 78 

CVR-nr. 10 09 24 85 

EAN nr. 5798000026001 

em@em.dk 

www.em.dk 

 

 

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58
Offentligt



  2 

 

 
Endelig bemærkes det, at styrelsen ikke ved søgning i styrelsens sagsbe-
handlingssystem har kunnet konstatere, at Søfartsstyrelsen tidligere skulle 
have modtaget et pålæg fra Erhvervsministeriet om at udlevere nationali-
tetsoplysninger i en tidligere sag.” 
 
Jeg kan yderligere oplyse, at Erhvervsministeriet i sit sagsbehandlingssy-
stem heller ikke har kunnet finde dokumentation for, at Søfartsstyrelsen 
har modtaget et sådant pålæg. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 


