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Medlems-
guide



2 3

Velkommen om bord! 
Danmark er trods sin beskedne størrelse verdens sjettestørste søfarts- 
nation målt på opereret tonnage.

Det kan kun lade sig gøre, fordi skibsfarten har fornuftige forhold i Dan-
mark. Det er forudsætningen for, at vi kan bevare Danmarks position som 
en af verdens førende søfartsnationer. Derfor arbejder vi i Danske Rede- 
rier og Færgerederierne hver dag hårdt for at fastholde, forbedre og frem-
tidssikre rammevilkårene for branchen, så rederierne står stærkere i den 
globale konkurrence.

Vi varetager søfartens interesser ved løbende at være i kontakt med de 
relevante beslutningstagere og ved at danne rammerne for overens-
komstforhandlingerne. Vi fokuserer på at have stærke repræsentanter 
i nærheden af myndighederne, både nationalt og internationalt. Alene 
med det formål at skabe de bedste vilkår for danske rederier.

Samtidig har vi det erklærede mål at yde dig og dit rederi den bedst mu-
lige service ud fra jeres individuelle behov og udfordringer. Vi tilbyder 
rådgivning og services, der hjælper dit rederi med hurtigt at få svar på 
hverdagens spørgsmål.

Danske Rederier og Færgerederierne repræsenterer knap 100 rederier.
Dit rederi bliver derfor som medlem en del af en indflydelsesrig, globalt 
orienteret erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

Vi er glade for, at du har vist interesse for os. I det følgende beskriver vi 
mange af de fordele og muligheder, du og dit rederi får ved medlem-
skab eller associering til en af de to rederi- 
organisationer. 

Du er altid velkommen til at kontakte os. 
Vi glæder os til at hjælpe dig!

Adm. direktør, Anne H. Steffensen
ahs@danishshipping.dk
+45 24 34 37 75
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Hvem er vi?
Organisationernes medlemmer spænder fra de helt store til de mindre 
rederier, der repræsenterer alle segmenter inden for skibsfart, heriblandt 
også offshore-installationer, lodserier og havnevirksomheder. Vi har ca. 
100 medlemmer, der er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, der bygger 
på ansvarlighed, høje standarder og ordentlige arbejdsvilkår – uanset 
nationalitet. Det er en fælles sag at stræbe efter løbende at reducere 
skibenes aftryk på klima og miljø.

Selvom mange af de sager, vi arbejder for, kører over længere tid, så er vi 
altid klar til at smide alt, hvad vi har i hænderne, hvis et medlem pludselig 
befinder sig i en krise af den ene eller anden art. Vi har gode forbindelser 
i det politiske system, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe vores medlems-
rederier med små såvel som store problemer. 

Vi tror på, at fællesskabet styrker det enkelte rederi, og at rederierne i 
samarbejde bedre kan sikre konkurrencedygtige vilkår – til gavn for be-
skæftigelsen og velfærden i Danmark.

To typer af medlemskab – ordinært og associeret
Rederier kan blive tilknyttet som ordinært eller associeret medlem. Ordi- 
nære medlemmer har skibe på dansk flag eller driver offshore-installa- 
tioner på dansk område, mens associerede medlemmer alene har skibe 
under andre flag. 

Både medlemmer og associererede kan få rådgivning og benytte sig af 
sekretariatets services. Ordinære medlemmer med skibe på dansk flag 
eller med offshore-installationer på dansk område bliver herudover en 
del af arbejdsgiverfællesskabet i organisationerne. 

Det betyder, at organisationernes overenskomster får virkning på skibe-
ne, og at rederiet derfor selvfølgelig kan trække på rådgivning om løn og 
ansættelsesforhold. 

Vi tror på, at fællesskabet styrker 
det enkelte rederi, og at rederierne 
i samarbejde bedre kan sikre 
konkurrencedygtige vilkår – 
til gavn for beskæftigelsen og 
velfærden i Danmark.
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Få indflydelse på mål og prioriteter
I Danske Rederier og Færgerederierne har medlemmerne direkte indfly-
delse på, hvordan organisationerne udvikler sig. Det sker via bestyrelser-
ne i de respektive organisationer og tværgående udvalg, arbejdsgrupper 
og netværk. På tværs af sektorer, geografiske og størrelsesmæssige for-
skelle bliver medlemmerne enige om den politik, organisationerne skal 
arbejde ud fra.

Medlemmerne og deres behov er i centrum, og derfor ændrer udvalg, 
netværk og både faglige og politiske fokusområder sig i takt med, at rede- 
rierne og omverdenen udvikler sig. Vi bliver ofte spurgt til råds om nye 
erhvervspolitiske tiltag, og vi sidder med ved bordet i en lang række er-
hvervspolitiske råd og faglige udvalg.
 
Fordele ved medlemskab
Vi tilbyder en lang række serviceydelser til både ordinære og associerede 
medlemmer.

Sekretariatet yder rådgivning inden for mange områder. Rådgivningen er 
kontingentfinansieret og derfor til fri afbenyttelse for både ordinære og 
associerede medlemmer i deres hverdag.  

Som medlem får I desuden adgang til en række oplysninger om udvikling- 
en inden for erhvervet. De kontingentdækkede ydelser tager udgangs-
punkt i de interesser, alle medlemmerne har til fælles, for eksempel an-
sættelsesforhold, lovgivning og regulering – nationalt og internationalt.

Medlemskabet giver også adgang til arrangementer i ”Rederklubben”, 
hvor topfolk fra dansk søfart jævnligt mødes til netværksarrangementer. 
Der er derudover rig mulighed for at netværke, dele viden og dyrke kon-
takter på tværs de mange udvalg, der findes i organisationerne. 

Dertil kommer et udbud af hovedsageligt brugerbetalte tilbud som lov-
pligtige kurser til de søfarende, uddannelse på Danish Shipping Acade- 
my, lovpligtige attester til søfarende, undersøgelser samt medicinsk råd-
givning og konferencer og meget mere, som det enkelte rederi kan be-
nytte efter behov til fordelagtige priser.
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Det er dog vigtigt, at rederiet også er opmærksom på, at som ordinært 
medlem og med skibe på dansk flag følger der forpligtelser med over-
enskomsterne; f.eks. den fælles feriekortordning samt overenskomst-
pligtige kompetencefonde.

Kontingent
Kontingent for medlemskab afhænger af, hvilken organisation rederiet er 
optaget i, og om der er tale om et ordinært eller associeret medlemskab. 
Kontingentet fastsættes i Danske Rederier primært på baggrund af re-
deriets samlede tonnage, hvoraf tonnage under dansk flag tæller mest. 
I Færgerederierne og for medlemmer med faste offshore-installationer 
fastsættes kontingentet på baggrund af lønsummer.
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Præsentation af 
afdelingerne i Danske Rederier

Politik og analyse 
I afdelingen Politik og analyse varetager vi rederierhvervets politiske in-
teresser, både i forhold til nationale, europæiske og globale beslutnings-
tagere. 

Erhvervet har et godt renommé. Det arbejder vi for at fastholde og ud-
bygge. Med udgangspunkt i grundige analyser af erhvervets betydning, 
muligheder og udfordringer påvirker vi dagsordenen. Vi påvirker rede-
riernes rammevilkår og løfter også gerne enkeltsager på vegne af med-
lemmerne.

Ring til Jacob, hvis du vil vide mere om:
 Politisk interessevaretagelse
 Transportpolitik
 At flage om til Dannebrog
 Toldregler
 Erhvervsøkonomiske rammer
 Skat
 Erhvervsret
 International handel
 Hjælp fra danske ambassader
 Sanktionspolitik
 Forsikringer og søret
 Handelsfremstød og handelsdelegationer

JACOB K. CLASEN 
Viceadm. direktør

jc@danishshipping.dk
+45 3023 1973
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Klima, miljø og sikkerhed
 
Det kan være komplekst at finde rundt i den jungle af internationale love 
og regler, der regulerer skibsfarten. 

Derfor har vi i afdelingen Klima, miljø og sikkerhed et hold af specia-
lister, der konstant overvåger og søger indflydelse på især global, men 
også regional og national regulering. Vi bevæger os i et bredt felt af lov-
givning, regler og aftaler fra bekæmpelse af pirateri til konventioner om 
ballastvand til forordninger om ophugning af skibe. Dertil kommer klima-
kravene, som udmøntes i teknisk regulering og udvikling af nye brænd-
stoftyper. 

Det er kompleks lovgivning, som ofte forhandles i højpolitiske fora, og ud-
gangspunktet for vores arbejde er, at teknik og politik skal gå hånd i hånd.
  
Ring til Maria, hvis du vil høre mere om: 
 Bekæmpelse af pirateri
 CO2-regulering
 Nye brændstoffer
 Luftforurening
 Ballastvand
 Personer reddet til søs
 Ophugning
 Arktis
 Arbejdsmiljø og sikkerhed om bord
 Havnestatskontrol

Arbejdsmarked, rekruttering 
og uddannelse
Det kan koste dyrt for dit rederi at begå fodfejl i f.eks. ansættelseskontrak-
ter, opsigelser eller ved indgåelse af rederioverenskomster. Har dit rederi 
skibe på dansk flag, kan du få rådgivning om både ansættelsesret, over-
enskomstforhold samt personalejura generelt. Rådgivningen er dækket 
af kontingentet for medlemmerne og indeholder også mægling og rets-
hjælp, men vi gør os umage med at løse tvister, før de når retssalene.

Vi har derudover et stort fokus på at få uddannet unge til et liv i søfarten, 
tiltrække kvinder til branchen og efteruddanne rederiernes ansatte, så de 
er med på seneste trends. 

Ring til Anne, hvis du vil vide mere om:
 Lov om søfarendes ansættelsesforhold 
 Regler om løn og arbejdstid
 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft  
 Indgåelse og forhandling af overenskomster
 Opsigelser og afskedigelser
 Ligebehandlingsloven
 Sygefravær
 Ferieloven
 Lønforhandling og lønstatistikker
 Personalepolitikker
 Medarbejdersamtaler

MARIA SKIPPER SCHWENN
Direktør

mss@danishshipping.dk
+45 3348 9286

ANNE WINDFELDT TROLLE 
Direktør

awt@danishshipping.dk
+45 2060 6964
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EU-repræsentation 

Danske Rederier har siden 1989 været repræsenteret i Bruxelles med 
eget kontor.  

Vores kontor i Bruxelles er i løbende dialog med EU-institutionerne for 
at sikre en god forståelse for rederierhvervet. Bruxelles-kontoret vare-
tager medlemmernes interesse med direkte kontakt til embedsmænd, 
politikere og rådgivere i EU-institutionerne og medlemslandenes repræ-
sentationer. Yderligere varetages samarbejdet med ECSA fra EU-repræ-
sentationen.

Vi varetager medlemmernes interesse gennem omhyggelig overvågning 
af kommende EU-initiativer for at sikre rettidigt input samt effektiv og mål-
rettet kommunikation til centrale interessenter på det rette tidspunkt.

Ring til Bjarne, hvis du vil have hjælp til: 
 Formidling af kontakt til de relevante interessenter i de tre 
 EU-institutioner:
   Europa-Kommissionen 
   Europa-Parlamentet (MEP’er og assistenter)
  Rådet – Den Danske Repræsentation
 Spørgsmål om og overvågning af sager og beslutningsprocesser i 

EU-systemet
 Fremme af medlemmers interesser gennem strategisk planlægning  

og aktiv lobbyvirksomhed i Bruxelles

BJARNE LØF HENRIKSEN
Chef for EU-repræsentationen

blh@danishshipping.dk
+32 470 740 040
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Økonomi og ressourcer

Fra stueetagen i Amaliegade holder afdelingen Økonomi og ressourcer 
ikke kun styr på foreningernes økonomi og den daglige drift af redernes 
hus. Afdelingen hjælper også mange af rederierne med forskellige ser-
vices, hvor administration af feriepenge for søfarende og barselsudlig-
ningsordningen for rederierhvervet blot er nogle af dem.

Derudover administrerer afdelingen en række fonde for erhvervet, som 
yder almen velgørende støtte til søfartshvervet, herunder de nuværende, 
tidligere søfarende samt deres efterladte.

Ring til Thomas, hvis du ud over kontingentet vil vide mere om: 
 Kollektive ordninger for erhvervet (feriepenge, barselsudligning 
 og kompetencefonde)
 Udbetaling af kompensation til søfarende via Udligningskontoret
 for Dansk Søfart
 Afholdelse af møder og events i redernes hus i Amaliegade 
 eller i Bruxelles
 Muligheden for at leje sig ind i Amaliegade
 Services fra Medical Office (Lægekontoret) i Amaliegade
 Kontingent  og konfliktstøtteordning
 Andre medlemsfordele

THOMAS S. PREBENDORF
Økonomidirektør

tsp@danishshipping.dk
+45 3348 9215

Presse og kommunikation

Vores presse- og kommunikationsfolk er klar til at hjælpe, hvis der er en 
sag i pressen, I har brug for hjælp til at håndtere eller fremme. Vi er derud-
over i løbende dialog med medlemmernes egne pressefolk eller ledelsen 
i medlemsrederiet. Vi forsøger dagligt at fremme skibsfartens sag ved at 
fortælle om vigtigheden af erhvervet gennem alle de gode historier, der 
findes i Det Blå Danmark. 

Vi har fokus på opfattelsen af det samlede rederierhverv, både i medier 
og hos den bredere befolkning, samt ikke mindst hos de centrale beslut-
ningstagere.

Sammen med medlemmerne arbejder vi for at understøtte opbakningen 
til rederierhvervet via medier og vores løbende kommunikation.

Ring til Peter, hvis du vil vide mere om:  
 Krisehåndtering
 Hvordan I kommer i medierne 
 Intern kommunikation 
 Sociale medier 

PETER TORSTENSEN
Kommunikationsdirektør

pt@danishshipping.dk
+45 3029 5465
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Danske Rederier
Amaliegade 33
DK–1256 København K
T: +(45) 3311 4088
www.danishshipping.dk


