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Samlet afrapportering til Den Danske Maritime Fond vedrørende
projekt om permanent repræsentation i IMO 2013 - 2015

Carl Jacobsens Vej 31

Søfartsstyrelsen har siden 1. juni 2013 haft en fast repræsentant i London. I
foråret 2014 overgik medarbejderen til en ansættelse som specialattaché i regi af Udenrigsministeriet og blev en del af Den Danske Ambassade i London. Attachéen blev akkrediteret som permanent repræsentant for Danmark
ved IMO.
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Attachéordningen blev forlænget for 2015 med særligt henblik på valg til
hhv. generalsekretærposten for IMO og IMO’s Council.
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Det vurderes generelt, at det har været en fordel for udførelsen af jobbet som
maritim attaché, at denne var en del af det danske diplomati, herunder mulighed for at kunne trække på ambassadøren til at højne niveauet for bilaterale drøftelser. Konkret har attachéen bl.a. bidraget med følgende:







Attachéen har styrket den horisontale sammenhæng mellem Danmarks indsats på alle IMO-møder. I den forbindelse bistod attachéen især tekniske eksperter i Søfartsstyrelsen med afklaring af
andre delegationers og interessenters holdninger samt håndterede
opgaver i forbindelse med EU-koordinationen sur place i London.
Attachéen har skabt et bredt netværk blandt andre medlemsstater,
erhvervsorganisationer, NGO’er og IMO’s sekretariat, hvor attachéen uformelt kunne rejse sager af dansk interesse og fremme
danske synspunkter. Attachéen inviteredes ofte til uformelle drøftelser af kommende forslag i IMO og kunne således tidligt påvirke
diskussionen i den ønskede retning. Attachéens kontakter var ligeledes nyttige i forbindelse med Søfartsstyrelsens generelle arbejde, der ikke var direkte relateret til IMO, så som forberedelse af
Danish Maritime Days, tilbageholdelse af skibe og anerkendelse
af certifikater.
Endvidere har attachéen i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet
koordineret og eksekveret kampagnen i både 2013 og 2015 for
Danmarks genvalg til Council, der er IMO’s øverste beslutningsorgan. For at facilitere aftaler om stemmebytte og generelt at
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fremføre danske synspunkter forud for afstemningen har attachéen
sat ca. 50 ambassadebesøg i London i stand samt arrangeret flere
events, der satte fokus på det danske kandidatur. Danmark blev
både i 2013 og 2015 genvalgt med et højt stemmetal. Genvalget
betyder, at Danmark kan være med til at sætte prioriteterne for
IMO’s arbejde i de kommende år og fremme sager som fx pirateri
og lettelse af administrative byrder for skibsfarten.
I 2015 bidrog attachéen til kampagnen for den danske kandidat,
Andreas Nordseth, til posten som IMO’s generalsekretær i tæt
samarbejde med den danske ambassadør til UK. Attachéen medvirkede bl.a. til forberedelsen af Nordseths kampagnebesøg i udlandet og arrangerede flere events i London for at sætte fokus på
Nordseths kandidatur.
Endelig stod attachéen for koordinationen og udarbejdelsen af den
danske nominering til IMO’s Bravery Award i foråret 2014. Prisen er en unik international anerkendelse af en heltemodig indsats
til søs. IMO’s Council valgte at tildele prisen til kaptajn og besætning på DFDS-skibet BRITANNIA SEAWAYS for deres indsats,
da skibet brød i brand i november 2013.

Samlet set vurderes tilstedeværelsen af søfartsattachéen at have bidraget
væsentligt til at sikre dansk indflydelse og skabe bedre mulighed for at
løfte danske mærkesager i IMO.
Grundet ophøret af finansiering fra DMF er det besluttet ikke at videreføre stillingen som søfartsattaché i London pr. 1. januar 2016.
Arbejdet med at løfte danske synspunkter i IMO vil herefter blive varetaget af Søfartsstyrelsen, som det var tilfældet inden udstationeringen af attachéen, således at den danske delegation fortsat aktivt deltager i IMOmøderne og det mellemliggende arbejde.

