
 

 

 

 

 

 

 

København den 28. december 2017 

 

 

Indberetning af Forhyringsdage for 2017 
 

Hermed fremsendes Forhyringsliste for 2017, som kan anvendes ved indberetning af forhyringsdage 

(tjenestedage) for rederiets skibe indregistreret i Danmark (DIS/DAS). Vi modtager også gerne 

oplysningerne som mail eller et medsendt Excel ark, det skal blot fremgå at rederiet indestår for 

oplysningerne. 

Vi beder tillige om at vores registrering om mail-adresse, telefonnummer og bankkonto kontrolleres og 

eventuelle ændringer påføres/oplyses. 

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne skal være os i hænde senest den 20. januar 2018. 

Der skal indberettes forhyringsdage, uanset om der er tegnet arbejdsskadeforsikring for skibet (policen) i 

Forbundet eller ej, idet oplysningerne også bruges til opkrævning af diverse lovbestemte afgifter. Det drejer 

sig om: 

• Afgift opkrævet for Handelsflådens Velfærdsråd 

• Bidrag opkrævet for Søfartens Arbejdsmiljøråd 

• Sundhedsbidrag opkrævet for skibe med udenrigsfart 

• Præmie for Krigsskadeforsikring for medlemmer af Danske Rederier 

Forhyringsdage/tjenestedag 

Afgiften til Handelsflådens Velfærdsråd er ved bekendtgørelse fastsat til den personkreds der er omfattet af 

Lov om arbejdsskadesikring og opgøres pr. mand pr. dag. 

Bestyrelsen for Søfartens Arbejdsmiljøråd har fastsat, at bidraget hertil skal opgøres på baggrund af erlagte 

arbejdstimer ombord på danske skibe, således at eksempelvis en 12 timersvagt afregnes med 1½ gang 

bidraget pr. dag. 

I relation til arbejdsskadeforsikring er en forhyringsdag i udgangspunktet en arbejdsdag for en mand, 

forhyret til tjeneste ombord på et skib. Forsikringen dækker de 8 timer han er i arbejde. Derudover dækker 

forsikringen de 16 timers hviletid (fritid), hvis hændelsen skyldes det forhold, at han opholdt sig ombord på 

skibet. Forsikringen dækker også rejsetiden til/fra hjemmet og påmønstringsstedet, når denne rejse sker 

direkte og ikke er til et fast tjenestested. Disse dage skal IKKE tælles med. 



Stikprøvekontrol 

De seneste år har der været en del fejl og misforståelser i opgørelserne af forhyringsdagene. Vi har derfor i 

år besluttet, at udtage en række opgørelser for en nærmere kontrol. Udtagning sker på baggrund af en 

risikovægtet stikprøve. 

Initiativet skal bl.a. ses som et tiltag til, at vi kan blive bedre i vores kommunikation omkring opgørelsen af 

forhyringsdage, samt bidrage til at opgørelserne sker mere ensartet på tværs af rederierne, så alle betaler 

deres fair andel.  

Særligt for foreninger og arbejdsskadeforsikring 

En række af vores medlemmer er foreninger, der med forskelligt formål driver rederivirksomhed. Vi gør 

opmærksom på, at vores arbejdsskadeforsikringsprodukt dækker ifølge Lov om arbejdsskadesikring. I følge 

loven og praksis hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er der nogle særlige forhold om foreningsarbejde. 

Lønnet arbejde for foreningen 

Hvis foreningen har ansat nogen til at udføre et arbejde, så er der tale om et almindeligt 

lønmodtagerforhold, og så vil man være omfattet af loven, hvis man kommer til skade i 

forbindelse med, at man udfører sit arbejde. 

Ulønnet arbejde for foreningen 

Et medlem af en forening er ikke omfattet af lovens personkreds, når vedkommende udfører 

arbejde, som ikke ligger udover, hvad der kan forventes af medlemmet, som led i 

foreningens virke, og hvad der kan betragtes almindelig deltagelse i foreningsarbejdet. 

Hvis medlemmet skal være omfattet, skal arbejdet være af en sådan karakter, at det kun kan 

udføres, hvis medlemmet har en særlig uddannelse eller fagkundskab. 

Der er ingen grund til at betale præmie uden at kunne få dækning. Derfor skal foreninger være 

opmærksomme og kun indberette forhyringsdage, hvor de mener at være omfattet af loven. 

Hvis der er behov for hjælp til en nærmere afklaring er vi naturligvis til rådighed. Ring til os (33 13 86 88) 

eller skriv en mail til police@ufds.dk 

 

Med de bedste ønsker for 2018 

 

Jacob Munch 

Administrerende direktør 

 


