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Færgesekretariatets hovedarbejdsopgaver og projektgrupper 2016/17  

(Som revideret efter Årsmødet 27. maj 2016) 

  

1. NETVÆRK - Etablere emneorienterede netværk for kommunale administratorer (og 

overfartsansvarlige) samt eksternt 

1.1 Facilitere samarbejdet mellem særlig de kommunale rederrepræsentanter. Konkret at 

involvere disse, samt overfartslederne m.fl. i Projektgrupperne som nævnt under pkt. 2 nedenfor. 

Alle Projektgrupper arbejder efter retningslinjer udstukket af Styregruppen og der vil blive taget 

særlig højde for forskellighederne i medlemmernes farts-mønstre. For hver projektgruppe er der 

udarbejdet et kort kommissorium, hvor Styregruppen nærmere afstemmer forventningerne med 

hensyn til opgaverne, hvor lang tid der afsættes, hvilke deltagere der skal indgå samt hvilke 

økonomiske rammer gruppen har. Det søges samtidig at gøre opgaverne så målbare som muligt. 

1.2 Afholdelse en Temadag om færgeturisme i løbet af efteråret 2016. Gennemføre en mere 

politisk orienteret høring om ø-færgerne gerne på Christiansborg i forbindelse næste Årsmøde i 

2017. Se på muligheden for at afholde en teknisk konference om nye teknologiske muligheder for 

færgesektoren. 

1.3 Besøge samtlige overfarter/kommuner og afdække deres udfordringer samt ønsker. Pr. 1. juni 

2016 er alle medlemmer besøgt mindst en gang. Løbende gennemføres opfølgende besøg. 

1.4 Sikre samarbejdet med Småøernes Færgeselskaber, KL og andre relevante interessenter. I 

forhold til KL er det særlig koordinering, der er opgaven og sekretariatslederen sikrer dette. 

Ligeledes koordineres og defineres relevante emner strategisk nærmere med Småøernes 

Færgeselskaber. Udover løbende kontakt deltager vi gensidigt i bestyrelses- og årsmøder med 

Småøernes Færgeselskaber (som der også er indgået en egentlig samarbejdsaftale med), efter 

behov kvartalsvise møder med KL og løbende kontakt/møder med Søfartsstyrelsen og andre 

myndigheder, Sammenslutningen af Danske Småøer samt med Folketingets ø-udvalg samt ø-

ordførere. 
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2. DRIFT OG ØKONOMI - Reducere omkostninger gennem fælles optimering og samarbejde 

2.1 Der er jfr. pkt. 1.1 nedsat følgende Projektgrupper og status for deres arbejde fremgår af bilag 

1: 

I. Fælles Indkøb/Samdrift 

II. Afløserfærge 

III. Færgeturisme 

IV. Færgepersonale  

V. Rammevilkår 

VI. Statistik/Fakta 

 

 

3. LOVGIVNING - Sikre fleksibel lovgivning med relevant dispensationsadgang 

3.1 Sikre medlemmerne de rigtige rammevilkår. Finde de gode argumenter til 

politikerne/beslutningstagerne.  

3.2 Udfordre Søfartsstyrelsen m.fl. på tilsyn, klassifikation og dispensationer. Løbende opgave, 

foreløbig gennemføres forsøg om at lempe kravene til vinter/sommer passagerantal ligesom der 

ses på en mere færgerettet uddannelse med tilpassede krav til sejladstid. 

3.3 Assistere ved udarbejdelse af fælles høringssvar. Ad hoc opgave; en lille snes høringssvar er 

allerede indgivet. 

  

4. KOMMUNIKATION - Arbejde for positiv kommunikation om ø-færgefarten med et fagpolitisk 

afsæt 

4.1 Basere arbejdet på den vedtagne kommunikationsstrategi 

4.2 Lave lille brochure - også digitalt baseret - for at fortælle om muligheder, ønsker, styrker samt 

rekruttering. Denne udkom ved årsskiftet 2015/16 og efterfølgende arbejdes med et egentligt 

medlemsblad, "Ø-Færgerne", med to årlige udgivelser. 

4.3 Benytte hjemmesiden som udgangspunkt for den mere interne information og 

erfaringsudveksling. Løbende udbygning af indhold. 
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5. SEKRETARIATET - Opbygge en god og fokuseret sekretariatsfunktion 

5.1 Kunne assistere kommunerne med oplysninger og rådgivning både generelt samt i forbindelse 

med konkrete opgaver. Hjælpe med pulje, forsknings- og innovationsansøgninger etc. Løbende 

information om nye regler og politiske tiltag samt etablering af kontaktnet for 

anvendelse/formidling af eventuelle underleverandører eller konsulenter. 

 5.2 Baseret på erfaringerne fra de nedsatte Projektgrupper benyttes ad hoc konsulenter i stedet 

for mere fastansatte konsulenter. Den faste stab består således af sekretariatslederen og en 

deltidssekretær. 

  

  

  

  

 

 

 

 

mailto:mail@faergesekr.dk

