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Færgesekretariatets arbejdsprogram 2016-17 

Bilag 1 Arbejdet i Projektgrupperne 

 

Færgesekretariatets arbejde er især koncentreret om seks indsatsområder og til disse er der 

tilknyttet Projektgrupper med deltagere fra de enkelte medlemskommuner m.fl. 

 

I. Projekt: Fælles indkøb  

Der er en række områder, hvor samarbejdet mellem 18 kommuner med knap 30 færger kan 

give synergi og stordriftsfordele. Fælles indkøb og samdrift i relation til bunkers, smøreolier, 

assurance, booking/billetsystemer, teknisk rådgivning etc. 

Opgave/kommissorium: 

- Afdække potentialet og i givet fald facilitere konkrete indkøbsaftaler, herunder også 

samdriftsmuligheder. 

Status:  

- Foreløbig er syv kommuner/overfarter besøgt for at afdække potentielle volumener og 

besparelser ved indkøbssamarbejde. 

- Der er allerede konstateret et betydeligt potentiale for fælles besparelser og der hvor vi 

måske ikke kan indgå egentlige kontrakter, så vil en større gennemsigtighed i 

prisstrukturen ofte kunne hjælpe færgerne.   

- Der er modtaget forslag fra en lang række maritime leverandører og disse forslag bliver der 

løbende set nærmere på.  

Næste skridt: 

- Efter at resultatet af de første undersøgelser er præsenteret på Årsmødet i maj 2016 vil der 

blive set på to aftalemuligheder indenfor de identificerede mulige fælles indkøbsområder; 

enten en bindende aftale eller en tilvalgsmodel i forhold til forskellige leverandørtilbud.  

- Procedurer og udbudskrav vil blive analyseret.  

- Et katalog/en ”hotline” oversigt over relevante leverandører og rådgivere, som 

Færgesekretariatet er i kontakt med.  
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Deltagere: Keld M. Møller (Ærø), Lasse Olsen (Faaborg/Midtfyn), Robert Jacobsen (Svendborg), 

Peter Schack (Norddjurs). Sekretariat/rådgivere: Jan Fritz Hansen og indkøbskonsulent Espen 

Kristiansen. 

 

II. Projekt: Afløserfærge 

Afløserfærger står højt på ønskelisten både i de østjyske, sydfynske og sjællandske ø-

kommuner. Limfjorden har egen ekstra kapacitet.  

Opgave/kommissorium: 

- Afdække behov og muligheder for afløser/reservefærger.  

- Se på mulighederne for i fællesskab at investere i en traditionel, mindre færge. Alternativt 

se på muligheden for et mere forskningsbaseret projekt, hvor flere står for 

medfinansieringen, og hvor projektet kan ses som et første skridt mod en fremtidig 

standardiseret ø-færge. 

- Samle interesserede kommuner, innovations/vækstfonde samt staten i et fælles 

investerings-projekt. 

- Designe og udvikle et brugbart afløserfærgeprojekt - og udbyde dette til konstruktion.  

- Vurdere mulige tiltag omkring miljø/klima samt ny maritim teknologi 

 

Status:  

- Foreløbigt projektforslag for en modulopbygget ø-hybrid færge er udarbejdet.  

- Der er indsendt ansøgning til Innovationsfonden om et projekt til en letvægtsfærge. 

 

Næste skridt:  

- Afdække det endelige behov og ønsker blandt de relevante kommuner, herunder de 

tekniske sejladsrestriktioner. 

- Udarbejde et koncept/en vision for en velegnet afløser/standardfærge. 

- Samle projektpartnerne og fremlægge et forslag for interesserede fonde samt Regeringens 

særlige arbejdsgruppe om afløser/standardfærge. 

- Afholde en konference om ny maritim teknologi med fokus også på miljøtiltag. 

 

Deltagere: Lasse Olsen (Faaborg/Midtfyn), Frode Frederiksen (Horsens), Max Møller 

Christensen (Lolland), Klaus Henriksen (Norddjurs). Sekretariat/rådgivere: Jan Fritz Hansen, 

skibskonsulent Claus Kruse, skibskonstruktør Preben Thuren Larsen og Dansk Metals 

formandssekretariat. 
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III. Projekt: Færgepersonale 

Rekruttering er et generelt problem for ø-færgerne, der ofte ligger helt sidst i fødekæden. 

Derfor ses særlig på om færgenavigatørerne måske skal have deres egen uddannelse, 

målrettet til indenrigs færgefart – og med papirer begrænset til formålet.  

Opgave/kommissorium: 

- Benchmarke overenskomster og se på overenskomstforberedelsen sammen med KL.  

- Søge at "brande" ø-færgerne på søfartsskolerne og se på mulighederne for at etablere en 

egentlig mere færgerettet uddannelse.  

- Analysere mulighederne for etablering af en pulje af vikarer/afløsere til færgerne. 

Status:  

- Vi er i en god dialog med vore navigationsskoler samt med Søfartsstyrelsen, som har 

nedsat en særlig arbejdsgruppe om mulighederne.  

- Der er etableret platform for at rejse eventuelle overenskomstspørgsmål med FOA og KL  

- Der er med Projektgruppen drøftet mulighederne for etablering af en afløser/vikarpool og 

et tilbud om en sådan ordning er udsendt til medlemmerne.  

- Der har været gennemført forsøg med kortere erhvervspraktikophold i færgerne. 

Næste skridt: 

- Arbejde videre med etablering af en færgeuddannelse i regi af Søfartsstyrelsens 

arbejdsgruppe, som mødtes første gang 3. juni 2016.  

- Arbejde videre med projektet om at give søfarende under uddannelse praktikophold i 

færgerne.  

- Følge udviklingen omkring tilbuddet om vikarpool. 

 

Deltagere: Lasse Olsen (Faaborg/Midtfyn), Max Møller Christensen (Lolland), Lars Wolfgang 

Hansen (Holbæk), Søren Adsersen (Struer). Sekretariat/rådgivere: Jan Fritz Hansen og rektor 

Jens Naldal. 
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IV. Projekt: Færgeturisme 

”Flere passagerer med færgerne” er den centrale udfordring. På det mere overordnede plan er 

det vigtigt, at bookingsystemerne virker, og at det er nemt at købe en billet. Kan forskellige 

turistrelaterede opgaver være med til at gøre færgeturen til noget særligt.  

Opgave/kommissorium: 

- I samarbejde med relevante turisme- og beboerforeninger se på mulige tiltag for at øge 

passagervolumen på færgerne.  

- Gennemføre en "Temadag" om bord på en færge for at høre og involvere interesserede 

beslutningstagere samt efterfølgende pege på konkrete forslag til at turistfremme. 

Status:  

- I samarbejde med Sammenslutningen af danske Småøer og FÆRGEN A/S er der udviklet et 

særligt ø-kort for turister. Dette såkaldte ø-pas er blevet introduceret pr. 1. juni for 

sommersæsonen 2016.  

- Der vil blive afholdt en særlig Temadag om færgeturisme på Femø og på færgen dertil. Den 

8. september 2016 er afsat til arrangementet. 

- Der er planlagt et særligt turismemagasin til efteråret 2016 og Færgesekretariatet deltager 

i forskellige ø-turisme fremstød på Folkemødet på Bornholm juni 2016.  

- Sammen med en fundraiser ses der aktuelt på mulighederne hos kommunernes forskellige 

turistorganisationer mv. 

Næste skridt: 

- Gennemføre Temadagen på Femø.  

- Sideløbende at samle katalog over gode turismeforslag med relation til færgerne.  

- Afdække mulighederne for udviklingsmidler mv. i samarbejde med nogle af kommunernes 

turistansvarlige. 

- Gøre færgeturismen til et fokuspunkt til næste Årsmøde, som tentativt afholdes på 

Christiansborg.  

- Se på mulighederne for at assistere mindre overfarter med opstart af bookingsystemer. 

 

Deltagere: Hans Søby og Signe Møller (Svendborg), Lars Wolfgang Hansen (Holbæk), Lise Lotte 

Sørensen (Norddjurs). Sekretariat/rådgivere: Jan Fritz Hansen, journalist Lise Mortensen og 

fundraiser Steen Sabinsky. 

 

 

mailto:mail@faergesekr.dk


                                                                                                                       
 

Færgesekretariatet – Vestergade 1a – 5970 Ærøskøbing – Tel: 70 22 02 28 – Mail: mail@faergesekr.dk – www.faergesekr.dk 
 

V. Projekt: Rammevilkår 

”Gode rammevilkår for ø-færgerne” i form af regler, tilskud og ikke bureaukratisk regulering 

ligger højt på dagsordenen for Færgesekretariatet. 

Opgave/kommissorium: 

- Overordnet sikre en god "story-telling" om færgerne som kvalitets-søfart.  

- Understøtte en smidig implementering af godstakstreduktionerne, landevejs-princippet 

etc.  

- Sikre fleksibilitet i forhold til dispensationer og tekniske regler fra Søfartsstyrelsen. 

- Assistere ved fælles høringssvar til statslige myndigheder.  

- Tilbyde medlemmerne assistance i forbindelse med lavpraktisk gennemgang af deres 

færger med henblik på forslag til eksempelvis miljø-og energioptimering, herunder 

introduktion af nyt udstyr. 

Status:  

- Sekretariatet har haft adskillige drøftelser med relevante ministre og ø-ordførere samt 

foretræde for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.  

- Færgesekretariatets første blad udkom i januar 2016 og er distribueret til 

medlemskommunerne og politiske beslutningstagere mv. Første egentlige medlemsblad 

udkom maj 2016 og forventes at udkomme to gange årligt. 

- Der er produceret en særlig kortfilm om vigtigheden af færgedriften til småøerne. 

- Godstakstreduktionen og det delvise landevejsprincip har været drøftet i flere omgange 

med de ansvarlige myndigheder med henblik på en smidig implementering.  

- Færgesekretariatet har deltaget i og/eller holdt oplæg i mere en snes politisk/maritime 

arrangementer. 

- Der har været afholdt kursus om rederansvar og sikkerhed. Opfølgende kursus overvejes til 

efteråret 2016. 

Konkrete tekniske konsulentbesøg er gennemført i seks kommuner og pressebesøg i 

foreløbig fire kommuner. 

- Der ses på forskellig regelforenkling. Et eksempel er passagerantallet, der for mange af 

færgerne er forskelligt fra sommer til vinter – således, at soldækket skal være lukket for 

passagerer om vinteren. Der er nu igangsat et forsøg om vinter/sommertal og dette er en 

forløber for de af Færgesekretariatets medlemmer, som kan have gavn af en forenkling på 

dette område.  
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Næste skridt:  

- Der arbejdes løbende videre med at opnå et større tilskud til Landevejsprincippet samt 

øget fleksibilitet i forhold til periodeafgrænsningerne.  

- Der findes succeshistorier om Godstaktsreduktionerne med henblik på at bevare ordningen 

og samtidig sikre enklest mulige rapporteringskrav samt måske større fleksibilitet i forhold 

til erhvervsdrivendes papegøjebiler mv. 

- Via Færgesekretariatets konsulenter fortsætter arbejdet på i samarbejde med overfarterne 

at se på mulige og budgetmæssige overskuelige driftsoptimeringer, herunder kortfattet 

rådgivningsoversigt over dokningserfaringer. 

- Der søges fortsat god mediemæssig omtale af medlemsrederierne og udgivelse af næste 

medlemsblad til oktober 2016. 

 

Deltagere: Færgesekretariatets Styregruppe. Sekretariat/rådgivere: Jan Fritz Hansen og til 

medlemsbladet journalist Lise Mortensen og til teknisk optimering skibsingeniør Claus Kruse 

samt civilingeniør Vagn Skaarup Christensen. 

 

 

 

 

VI. Projektgruppe: Statistik/fakta  

Her er formålet at indsamle data, erfaringer (bl.a. med aktuel lovgivning) og afdække 

udgiftsniveauer i dag for at kunne måle eventuelle besparelser/forbedringer. 

Opgave/kommissorium: 

- Samle tilgængelig statistik. 

- Som udgangspunkt søges oversigter om færgetrafikken, sejladsplanerne. 

belægningsprocenter, skibenes alder, besætningerne, antallet af øboere. 

brændstofudgifter, catering, forsikringer, reparation, billetpriser, tilskud etc. 

- Opgaverne om erfaring med lovgivning og udgiftsniveauer udføres i koordination med 

hhv. Projektgruppe Rammevilkår og Projektgruppe Fælles indkøb. 

Status:  

- Statistik om ø-færgerne og deres destinationer er samlet og klar til at blive sat op i 

overskuelig oversigt.  
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- De mere økonomiske oplysninger inkl. driftsdata udestår, men der er stillet forslag om, 

hvilke data der er nødvendige, samt hvorledes de bedst indsamles.  

 

Næste skridt: 

- Der udsendes de hidtil fundne oplysninger i et spørgeskema til medlemmerne også med en 

række blanke felter om oplysninger om særlig økonomiske forhold, som ikke har kunnet 

findes i det offentlige rum. Samlet er det et ret stort excel-ark, men det vil blive forsøgt at 

holde det så enkelt/overskueligt som muligt. 

- Der fremsendes til udvalgte en indledende test - forinden hele medlemskredsen bliver 

inddraget. 

- I en efterfølgende fase se på mulighederne for en egentlig benchmarkingundersøgelse 

mellem medlemmerne og måske i relation til andre relevante operatører. En del heraf 

kunne være et studiebesøg i Norge for at undersøge deres besejlingsmønstre. 

 

 

Deltagere: Færgesekretariatets Styregruppe. Sekretariat/rådgivere: Jan Fritz Hansen og 

navigatør Kamma Sørensen. 
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