
DDMF's støtte til 15 af Væksteamets anbefalinger (juni 2017)

1 DIGITALISERING

1,1
Danmark skal gøres til et førende laboratorium for tests af nye maritime teknologier, 
digitale systemer, produktions- og driftsformer samt energiproduktion.

6,3
Fortsætte BlueINNOship så Det Blå Danmark sikres en fortsat forsknings- og 
udviklingsplatform.

1,2
Danmark skal specifikt være en frontløber inden for udvikling, test og anvendelse af 
maritime autonom teknologi, herunder som accelerator i nye forretningsmodeller.

6,3 Som ovenfor.

1,3
Der skal arbejdes for, at de teknologiske muligheder udnyttes påbedste vis; dette kunne 
eksempelvis være i det danske skibsregister.

-

1,4 Der skal nedsættes et rådgivende partnerskab for digitalisering af Det Blå Danmark. 1,1
Søfartsstyrelsen tager initiativ til at etablere et partnerskab mellem myndigheder, 
erhverv samt uddannelses- og forskningsinstitutioner, som skal styrke og udbrede 
digitaliseringen af Det Blå Danmark og identificere nye forretningsmodeller.

1,5
Der skal arbejdes for at håndtere maritime cybersikkerhedsudfordringer,herunder øget 
robusthed i den maritime IKT-infrastruktur,baseret på fælles EU- og IMO-standarder og -
principper.

-

1,6
Der skal arbejdes for at indføre en fælles europæisk skibsrapporteringsplatform, så skibe 
ved anløb af EU-havne oplever reducerede administrative byrder.

-

1,7
Det skal understøttes, at den kommende havplan skaber en balanceret ramme for 
fremtidens anvendelse af havets ressourcer og udvikling af nye maritime 
forretningsmuligheder.

8,2

Der etableres et partnerskab mellem universiteter med maritim ekspertise, maritime 
uddannelsesinstitutioner, myndigheder og erhvervet med henblik på løbende at 
tilpasse prioriteringer af forskningsindsatser til de områder med størst 
erhvervsmæssigt potentiale, så det fremmer forsknings- og udviklingsbaserede 
projekter med fokus på blue growth og tilføres forskningsbaseret viden til erhvervet 
inden for, fx: (A) Ocean economy og de muligheder, der ligger i yderligere udnyttelse 
af havets ressourcer frem mod 2025. (B) Fremtidens skibe, hvor digitale løsninger, 
maritim teknologi, sensorer og maritime data forventes, at kunne drive udviklingen 
mod det autonome skib. (C) Fremtidens blå forretningsmodeller, som fx kan blive 
influeret af den digitale udvikling med platforme inspireret af deleøkonomien.

1,8
Der skal arbejdes for øget udnyttelse af frigivne maritime data og yderligere 
tilgængelighed af relevante maritime data for med afsæt i offentligt tilgængelige data at 
fremme maritim innovation og forretningsudvikling.

-

1,9
Der skal i fællesskab med erhvervet arbejdes for at styrke det maritime 
iværksættermiljø.

9,1
Opfordre de maritime brancheorganisationer, de eksisterende iværksættermiljøer og 
universiteter med maritim viden til i fælleskab at udvikle og etablere et maritimt 
iværksætterforum

VÆKSTPLAN FOR DET BLÅ DANMARK - DE 36 INITIATIVER (januar 2018)



1,9 (som ovenfor) 9,2
Fremme iværksætterkulturen inden for de maritime erhverv gennem etablering af et 
iværksætterprogram, som kan hjælpe maritime iværksættere med at forstå det 
maritime miljø. Dette kan gøres ved at:

2 RAMMEVILKÅR

2,1
I forlængelse af erhvervs- og iværksætteraftalen udvides DIS-skatteordningen for søfolk 
til offshore-specialskibe fra 1. januar 2019 med henblik på at fastholde aktiviteten i 
offshoresektoren og støtte op om udviklingen hér med fokus på dansk beskæftigelse.

-

2,2
I forlængelse af erhvervs- og iværksætteraftalen afskaffes tinglysningsafgiften for 
registrering af handelsskibe hurtigst muligt i 2018.

-

2,3
I forlængelse af erhvervs- og iværksætteraftalen er der i iværksat en dialog med EU-
Kommissionen om mulighederne for en maritim montørordning eller tilsvarende 
ordning, som styrker de mari-time virksomheders globale konkurrenceevne.

-

2,4
Regeringen vil overvåge, at de maritime erhverv i Danmark har konkurrencedygtige 
rammevilkår, for eksempel gennem nabotjek.

-

2,5
Regeringen vil undersøge de maritime erhvervs mulige finansierings- og 
kapitaludfordringer, herunder gennemføre nabotjek af kredit- og finansieringsordninger 
i Danmarks nabolande.

9,2

Fremme iværksætterkulturen inden for de maritime erhverv gennem etablering af et 
iværksætterprogram, som kan hjælpe maritime iværksættere med at forstå det 
maritime miljø. Dette kan gøres ved at: (A) Etablere et set-up inspireret af modellen 
for business angels, fx i et maritimt innovationslab eller i samarbejde med et af de 
fire eksisterende innovationsmiljøer, hvor iværksættere kan få hjælp til at udvikle 
ideer og kan matches med virksomheder, der har kapital og ønsker input til 
innovative løsninger og nye ideer til at udvikle deres forretning. (B) Øremærke midler 
til maritime innovationsinitiativer i Innovationsfonden.

2,6 Erhvervsfremmesystemet skal forenkles til gavn for virksomhederne. 9,2 Som ovenfor.

2,7
Der skal arbejdes for, at international regulering er teknologineutral, og for en effektiv 
global implementering og håndhævelse af international regulering.

5,6
Arbejde for bedre international håndhævelse af de internationale regler og 
konventioner samt effektive reaktioner på overtrædelser, så det økonomiske 
incitament til ikke at overholde fx IMO’s miljøregulering fjernes.

2,8
Det skal understøttes, at ny teknologi til håndhævelse kan udvikles og afprøves i 
Danmark.

-

2,9
Mulighederne for at fremme blandt andet innovation og miljøhensyn ved offentlige 
udbud skal synliggøres.

-

2,1

Der skal arbejdes for at fremme udvikling af et standardkoncept for færger til ø-sejlads. 
Projektet forventes at gavne udviklingen af danske styrkepositioner inden for maritim 
energieffektivitet og klima- og miljøløsninger, herunder også eksportpotentialet. 
Arbejdet er forankret i Færgesekretariatet.

-

2,11 Der skal arbejdes for konkurrencedygtige rammevilkår for dekommissionering. -



2,12
Regeringen vil på baggrund af anbefalinger fra ekspertudvalget på havneområdet 
komme med forslag til en revision af havneloven, der blandt andet skal understøtte, at 
konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair og lige vilkår.

-

2,13
Der skal arbejdes for et velfungerende transportsystem for vej, bane, søfart og luftfart 
og for et bedre samspil imellem transportformerne, herunder også ses på mulighederne 
for at flytte mere gods fra vej til sø.

-

2,14
Der skal nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal understøtte effektiv og 
smidig sagsbehandling for de søfarende.

-

3 UDDANNELSE

3,1
Regering vil understøtte, at uddannelser med relevans for Det Blå Danmark giver 
kompetencer, der matcher erhvervets behov nu og i fremtiden.

7,1
Der gennemføres et systematisk fremtidstjek af særligt relevante uddannelser 
målrettet Det Blå Danmark, så det sikres, at de har et indhold, som svarer til 
branchens behov nu og i fremtiden.

3,2
Der skal initieres en forsøgsordning for uddannelse af søfarende til den nationale 
færgedrift.

-

3,3
Muligheden for at skabe flere og mere fleksible praktikpladser til søs skal drøftes med 
branchen, for eksempel med udgangspunkt i Danske Rederiers udspil om en 
praktikpladsgaranti, svarende til 350 årsværk.

-

3,4
Rekrutteringen på professionsbacheloruddannelserne til skibsfører og skibsofficer øges. 
Dette indebærer, at kravet om en på forhånd indgået uddannelsesaftale bortfalder.

-

3,5
Der arbejdes for at skærpe Det Blå Danmarks profil med henblik på at tiltrække talent, 
herunder bakke op om Det Blå Danmarks fælles rekrutteringskampagne 
”WorldCareers.dk”.

-

3,6
Der bakkes op om, at arbejdet i Kontaktudvalget for maritim forskning udvides med en 
årlig drøftelse af centrale maritime forskningsemner.

8,1

Kontaktudvalget for Maritim Forskning årligt drøfter de maritime centrale 
forskningsemner for de maritime forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Dette kan 
bl.a. ske med afsæt i FORSK2025-kataloget og under hensyntagen til, at der i 
forskningsemnerne sikres den nødvendige fleksibilitet og åbenhed.

3,6 (som ovenfor) 8,3
Der i det fælles maritime netværk af forskere fra universiteter med maritim 
ekspertise afholdes årlige akademiske topmøder, så netværket styrkes, og den 
maritime akademiske viden fortsat sammentænkes.



3,7

Regeringen vil investere 237 mio. kr. i forskning i nye teknologiske muligheder og 282 
mio. kr. i forskning, der skal skabe grøn vækst. Danmarks Innovationsfond står for 
udmøntningen af midlerne med afsæt i FORSK2025-kataloget og aftalen om fordelingen 
af forskningsreserven for 2018.

9,2

Fremme iværksætterkulturen inden for de maritime erhverv gennem etablering af et 
iværksætterprogram, som kan hjælpe maritime iværksættere med at forstå det 
maritime miljø. Dette kan gøres ved at: (A) Etablere et set-up inspireret af modellen 
for business angels, fx i et maritimt innovationslab eller i samarbejde med et af de 
fire eksisterende innovationsmiljøer, hvor iværksættere kan få hjælp til at udvikle 
ideer og kan matches med virksomheder, der har kapital og ønsker input til 
innovative løsninger og nye ideer til at udvikle deres forretning. (B) Øremærke midler 
til maritime innovationsinitiativer i Innovationsfonden.

4 TILTRÆKNINGSKRAFT

4,1
Den globale profilering af Det Blå Danmark styrkes gennem en målrettet og ambitiøs 
markedsføringsindsats af Danmark som et globalt maritimt kraftcenter.

5,2

I et samarbejde mellem myndigheder og erhverv styrke markedsføringen af Danmark 
som maritim nation, herunder både af Danmark som flagstat, etableringssted for 
rederier og danske maritime produkter, løsninger og teknologier, så der skabes 
global opmærksomhed herom.

4,2
Der udarbejdes en samlet maritim markedsføringsstrategi, herunder oprettes der en 
”blå ambassadør”-ordning, som regeringen kan trække på i markedsføringsindsatsen.

5,2

I et samarbejde mellem myndigheder og erhverv styrke markedsføringen af Danmark 
som maritim nation, herunder både af Danmark som flagstat, etableringssted for 
rederier og danske maritime produkter, løsninger og teknologier, så der skabes 
global opmærksomhed herom.

4,3
Arbejdet med at etablere én myndighedsindgang for maritime virksomheder fortsættes, 
herunder digitalisering af denne.

-

4,4

Det internationale samarbejde med centrale maritime vækstmarkeder styrkes, herunder 
fortsættelse af vækstrådgiverordninger som for eksempel i Ghana og Kina, med henblik 
på at forbedre de danske virksomheders eksportmuligheder samt understøtte global 
frihandel.

-

4,5
Danske maritime virksomheders adgang til viden om internationalisering og 
eksportmuligheder styrkes, blandt andet ved styrket anvendelse af digitale platforme og 
målrettet koordination ved delegationsbesøg.

-

4,6
Der sættes i samarbejde med KL og relevante erhvervsorganisationer fokus på 
mulighederne for at anvende offentligt ejede skibe som demonstrationsplatforme og 
udstillingsvinduer i forbindelse med for eksempel eksportfremme og markedsføring.

-

IKKE OMFATTET

(alene nævnt i rapport, side 15) 6,1

De relevante uddannelsesinstitutioner, som udbyder målrettede maritime 
uddannelser, etablerer internationale samarbejder med udenlandske 
uddannelsesinstitutioner med henblik på i endnu højere grad at internationalisere fx 
ingeniør-, maskinmester-, skibsofficers- og skibsføreruddannelserne med yderligere 
undervisning på engelsk og udbud af uddannelsesforløb med et semester, kurser 
eller hele forløb i udlandet.



(alene nævnt i rapport, side 15) 6,2

Virksomhederne i de lokale maritime klynger, med Frederikshavn som forbillede, 
opretter rotationsordninger for lærlinge, så virksomhederne i fællesskab tager 
ansvar for, at lærlingene får en bred uddannelse, og samtidig aflaster hinanden i 
uddannelsesopgaven.

(alene nævnt i rapport, side 15) 7,2

Der arbejdes for at skabe flere fleksible efteruddannelsestilbud, som kan 
gennemføres, imens man er i arbejde. Uddannelsesinstitutioner, aftagere og 
myndigheder bør i fællesskab tage ansvar for at skabe større opmærksomhed 
omkring disse muligheder, og der opfordres til, at emnet indgår som en del af de 
kommende trepartsforhandlinger.

(ikke nævnt i rapport) 7,3

Der etableres et samarbejde mellem erhvervet og uddannelsesinstitutionerne om at 
øge antallet af optagne på særligt relevante uddannelser, bl.a. naval architects og 
maritimt orienterede ingeniører og om muligheden for at vælge et decideret blåt 
spor på ingeniøruddannelsen.

(ikke nævnt i rapport) 8,4

Der på de relevante universiteter oprettes stillinger, såkaldte endowed chairs, for at 
opbygge og fastholde maritime kompetencer, som tilknyttes ph.d.-studerende og har 
fokus på forskellige emner, der vurderes relevante i et vækstperspektiv, fx i 
koordination og dialog med Kontaktudvalget for maritim forskning. Det bør her 
tilstræbes, at universiteterne indtænker relationen til branchen, og 
innovationsaktører såsom Godkendt Teknologisk Service (GTS) og 
Innovationsnetværk.
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