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Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 14. marts 2018 i 

Odense 

Formanden bød velkommen til mødet kl. 9.30. Udover formanden, Michel 

van der Linden, Kalundborg, deltog Kim T. Jensen (KJ), Norddjurs, Søren 

Adsersen (SA), Struer samt Torben Præstegaard Jørgensen (TJ), 

Svendborg. Jens Kloster Hedegaard, Haderslev og Flemming Kortsen, 

Slagelse havde meldt forfald. Begge havde indsendt kortfattede 

kommentarer til dagsordenen. Fra Sekretariatet deltog Jan Fritz Hansen 

(FH) og fungerede samtidig som referent. 

Formanden konstaterede indledningsvis, at dagsordenen kunne 

godkendes og at en række punkter var fremhævet i den udsendte version 

med henblik på særlig at afklare disse.  

Ad 1. Siden sidst/Aktuelle emner 

FH nævnte, at Færgesekretariatet faktisk havde tre års jubilæum her i 

marts måned, henviste til de udsendte månedsrapporter og kunne i 

forhold til det sidste møde i Styregruppen oplyse, at kun to punkter 

udestod lidt; en nærmere drøftelse med KL om evalueringen af 

Sekretariatets opgaver samt et notat om kommunalfuldmagtens 

restriktioner i forhold til projektet om at Skabe værdi med færgen. 

Førstnævnte ville blive taget op med KL på et lidt forsinket møde medio 

april og det mere juridiske notat afventede, hvilke konkrete forslag 

Årsmødet ville gå videre med i forhold til kataloget om at skabe 

merværdi.  

Ellers var det særlig projektet omkring Afløserfærgen, Regeringens 

Vækststrategi, den nye Færgeskipperuddannelse, Landevejsprincippet, 
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Tekniske optimeringsbesøg hos medlemmerne og besparelser på 

Søforsikringsområdet, som var i fokus. 

Ad 2 Status på Arbejdsprogram 

2.1 Rammevilkår 

Formanden understregede vigtigheden af hele tiden at understøtte 

Landevejsprincippet, som klart var en succes. Småøernes Færgeselskaber 

og Færgesekretariatet havde arbejdet godt sammen om at få løst en 

række af udfordringerne med vintersejlads, lokal optimering og 

momskompensation. Indsatsen måtte fortsat sigte på at få en mere ligelig 

og fair fordeling kommunerne imellem, ligesom det hele tiden måtte 

fastholdes at det fulde landevejsprincip endnu ikke budgetmæssigt var 

opnået. Styregruppen tilsluttede sig, at de gode cases skulle fortælles og 

at arbejdet skulle fortsætte for at sikre den bedst mulige ordning. FH 

omtalte forsøgene på at samle lidt statistik og temperatur på udviklingen 

og at resultatet af de første undersøgelser samt etablering af et egentlig 

ø-panel/barometer planlagdes sammen med et analysefirma. Der 

omdeltes et forslag til spørgeramme i forhold til et sådant ø-panel. 

Styregruppen var enig i, at manglen på kvantitative og opdaterede tal - 

også i Økonomi-og indenrigsministeriets indsamlinger - gjorde det 

nødvendigt at supplere med flest mulige oplysninger om udviklingen i 

forhold til Landevejsprincippet. 

Formanden pegede på, at selvom der var god opmærksomhed på de 

maritime erhverv, herunder færgefarten, så var et vigtigt element, som 

måske ikke var så specifikt nævnt i Vækstplanen, regelsanering. Der var 

nu en mulighed for at forfølge dette punkt ikke mindst i forbindelse med 

den overordnede dialog med minister for offentlig innovation, Sophie 

Løhde og bl.a. KL herom. Konkret så formanden frem til det møde som 

Sekretariatet arbejdede på at sætte op med Søfartsstyrelsens ledelse. 
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Først skulle der dog samles gode forslag til regelforbedringer ind hos 

medlemmerne henset til, at der måske var muligheder for at få visse 

lempelser og forsøgsordninger iværksat i indenrigsfarten som i al 

væsentlighed ligger under national kompetence. Eksempelvis kunne 

lempeligere synsintervaller være attraktivt. FH tilføjede at en del allerede 

var på vej, ikke blot i en fleksibel holdning til afløserfærgen, men også til 

den nye færgeuddannelse, anvendelse af de såkaldte sommer/vintertal 

samt lempeligere dokumentkrav. 

Styregruppen følte, at der også måtte holdes øje med udviklingen 

omkring en eventuel ny havnelov, hvis der opstod alt for rigide krav til 

hvilke hjælpetjenester havnene kunne udføre for færgerne. FH omtalte 

Færgesekretariatets nye Batterigruppe, der så bredt på miljøvenlig 

fremdrivning og havde trukket stor interesse fra en halv snes af 

medlemskommunerne. 

2.2 Afløserfærge 

Formanden bekræftede interessen for Afløserfærgeprojektet og opgaven 

var nu – når prisniveauet blev afklaret - mere præcist at finde de 

kommuner, som vil være med og under hvilke forudsætninger. Statens 

interesse er nok mest at få etableret en standard og en god eksport, mens 

kommunernes første interesse nok mere konkret var afløserfærgen. Det 

var vigtigt, at dagsprisen for leje af færgen blev så lav som muligt. Konkret 

ville Kalundborg gerne se på mulighederne for at basere deres færgefart 

på konceptet for afløserfærgen og anmodede Sekretariatet om at 

igangsætte en undersøgelse af mulighederne herfor. 

FH nævnte, at der fortsat var drøftelser om særlig prisniveauet for færgen 

og omdelte det budgetmateriale, som også tidligere på måneden var 

blevet præsenteret for Erhvervsministeriet. Styregruppens umiddelbare 

opfattelse var, at det nye og noget højere prisniveau ville kunne vise sig at 
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indebære vanskeligheder med at gøre projektet attraktivt for mange af 

kommunerne. Det blev foreslået, at der blev set nærmere på tilbuddene 

fra værfterne, på kravene til udstyrsniveau, på mulighederne for ikke at 

belaste det første testprojekt med for mange udviklingsomkostninger 

samt endelig om en lidt mindre færgemodel eventuelt ville være mere 

konkurrencedygtig. Det var samtidig Styregruppens opfattelse at 

finansieringsmulighederne endnu engang måtte gennemgås, herunder 

sikre den størst mulige statslige garantistillelse samt se på mulighederne 

for større anvendelse af ansvarlig kapital samt endelig, om der fandtes 

nogen form for interessante bidragsmuligheder eksempelvis fra 

Vækstfonden. Styregruppen understregede, at det var vigtigt at der igen 

igangsattes en tættere dialog med de tekniske eksperter også i 

kommunerne for at sikre, at flest mulige behov på de forskellige ruter 

kunne imødekommes. Ligeledes blev det tillagt betydning, at der med den 

statslige garanti kunne etableres en mulighed for at afvikle projektet efter 

en kortere årrække, hvis det ikke viste sig levedygtigt. Endelig blev det 

nævnt, at kommunerne for de tidsperioder, som reserveres i forbindelse 

med dokophold mv, må sikres størst mulig fleksibilitet for placeringen af 

perioderne herunder byttemuligheder etc. FH tilføjede at Svendborg 

Kommune havde tilbudt at drive Afløserfærgen og der ville nu blive set 

nærmere på mulighederne, herunder for også at reducere de løbende 

driftsomkostninger. 

2.3 Fælles indkøb 

Formanden nævnte, at der var sket en god udvikling på flere fronter, 

selvom det var en langsigtet opgave. Redningsmidler, maling, tekniske 

forslag og senest søforsikringer (allerede et dusin kommuner er med og 

alle har nu indvilliget i at modtage tilbud) var blandt de bedste eksempler. 

Fælles indkøb af diesel havde vist sig vanskeligt at etablere, men fire 

kommuner var dog gået sammen og enkelte havde sideløbende opnået 
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bedre vilkår fra deres hidtidige leverandører. Mulighederne for at se 

nærmere på fælles bookingsystemer var noget, der klart måtte 

undersøges nærmere, der var her for mange og ofte for 

uhensigtsmæssige systemer i spil. FH omtalte, udover de aktuelle forsøg 

med smøreolier og uniformer, arbejdet med BroBizz og yderligere 

automatisering herunder testforsøg i Skive. Formanden mente, at der 

burde fremmes en fælles indgang til færgerne og at denne skulle 

markedsføres. SA henviste til det oversigtskort med links, som lå under 

Småøernes Færgeselskaber. Styregruppen anmodede Sekretariatet om at 

komme med et nærmere oplæg til en fælles indsats samt rådgivning om 

mulige bookingsystemer mv. 

2.4 Turismefremme 

FH kunne oplyse, at Ø-Passet var blevet overgivet til Landdistrikternes 

Fællesråd og Færgesekretariatet var i tæt kontakt om vor fremtidige 

deltagelse. I forbindelse med Ø-hop i det sydfynske arbejdes fortsat på at 

få 3-4 kommuner med i sommerens turistsejlads. 

2.5. Uddannelse 

FH nævnte, at færgeskipperuddannelsen nu var på vej og at det var 

muligt at et testhold kunne starte om et års tid. Færgesekretariatet følger 

fortsat arbejdet tæt for at sikre bedst mulig fleksibilitet i den nye ordning 

omkring særlig kravene til sejltid og sted. 

Færgesekretariatet havde taget initiativ til at medlemmerne kunne tage 

på et såkaldt Eco-shipping simulatorkursus i Stockholm. Det første hold 

med tre kommuner havde været afsted og tilbagemeldingerne var 

positive både i forhold til pris og indhold. Et nyt hold fra fire kommuner 

forventedes at tage derop igen til maj måned. Endvidere var det såkaldte 

”venlighedskursus” for færgepersonale ved at tage form og ville blive 
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afprøvet i Skive Kommune med lærerkræfter fra Marstal Navigationsskole 

i slutningen af april. Tre andre kommuner havde allerede udtrykt 

interesse i også at gennemføre sådanne færgekurser. Formanden 

understregede, at det ikke måtte opfattes som en kritik af 

færgepersonalet, men snarere som et initiativ for at blive endnu bedre 

også på servicesiden. 

2.6 Dataindsamling 

Punktet var behandlet i forbindelse med Landevejsprincippet. 

2.7 Skabe værdi med færgen 

Sekretariatet omdelte et forslag med en håndfuld forslag fra det store 

bruttokatalog, som man måske i første omgang kunne gå videre med 

bl.a.: God kundeservice, herunder kurser/uddannelse, Platform for 

overordnet indgang til alle færgerne/øerne, Pakketilbud sammen med 

Turistorganisationerne, et eventuelt Facebookinitiativ, Events med 

færgerne herunder cruises med konkrete forslag og inspiration samt 

løbende at tænke færgerne ind i andre aktiviteter. Styregruppen foreslog 

at disse emner blev præsenteret af Analysefirmaet og drøftet nærmere 

på det kommende Årsmøde. 

 

Ad 3. Kommunikation/markedsføring 

FH oplyste at Medlemsbladet og Nyhedsbrevet nu udsendtes bredt til 

modtagere i kommunerne lige fra borgmestre til relevante udvalg etc. I 

alt ca. 600 eksemplarer af det halvårlige Medlemsblad samt 350 

eksemplarer af det kvartalsmæssige Nyhedsbrev. Færgesekretariatet 

havde i snit en ugentlig omtale i medierne mest i fagpresse samt 

lokalmedier. Formanden havde en artikel på vej i KTC-bladet og senere 
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forventeligt i Danske Kommuner. Aktiviteterne på Folkemødet til juni med 

en borgmesterdebat samt et mere landspolitisk indslag omtaltes. 

Kommunikationsplanen blev kort drøftet. TJ understregede vigtigheden af 

strategisk at udvælge de rigtige modtagere/interessenter og der var i 

Styregruppen enighed om at tage det ret kortfattede årshjul ud for at 

undgå behov for alt for mange løbende justeringer. Endelig var der 

enighed om, at Sekretariatet søgte at fremme anvendelse af de sociale 

medier i første omgang primært gennem at øge anvendelsen af LinkedIn. 

Ad 4. Årsmødet på Tunø/Odder 

Styregruppen kunne efter enkelte justeringer tilslutte sig det omdelte 

forlag til program med lidt mindre politisk indhold end sidste Årsmøde på 

Christiansborg. (Programmet er efterfølgende udsendt til medlemskreds 

og gæster). 

Formanden nævnte, at Arbejdsprogrammet skulle opdateres og 

godkendes på Årsmødet, ligesom der ville blive drøftet en evaluering af 

det hidtidige arbejde. KL havde oplyst, at der ikke udestår en egentlig 

evaluering efter udløbet af den første fireårige periode, men man kunne 

selvsagt gå arbejdsprogrammet ekstra tæt i gennem, ligesom man fra 

Styregruppens side gerne fortsatte samarbejdet med Ærø som 

værtskommune. Der ville følge et oplæg til Årsmødet fra Sekretariatet og 

her skulle et af de nye fokuspunkter klart være regelsanering mv. KJ 

foreslog, at der også kom noget med om havne og besejlingskontrakter. 

Formanden var glad for borgmester Uffe Jensens medværtskab på Tunø 

og foreslog, at vi også søgte et indlæg fra Samsøs borgmester, som var 

meget optaget af hvorledes hans færger medvirkede til øens udvikling. 

Ad 5. Budgetopfølgning 
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Styregruppen godkendte regnskabet for 2017 og tilsluttede sig 

budgetforslaget for 2018. 

Ad 6. Kommende møder 

Der var enighed om at afholde et ultrakort Styregruppemøde umiddelbart 

efter Årsmødet (Styregruppen er ikke på valg i år) og næste møde blev 

fastsat til 25.september 2018 gerne i Odense eller omegn. 

Ad 7. Eventuelt 

Sekretariatet blev bedt om at se lidt på beredskabskrav samt 

plejeassistance henset til en række aktuelle løbende ankesager. 

Formanden afsluttede mødet lige efter kl. 13.30 og nævnte kort at nogle 

af dagens drøftelser måske havde været relativt detaljerede, men dette 

var nødvendigt for et lille sekretariat med behov for lige at vende sagerne 

og være sikker på at kursen er rigtig sat. Styregruppen tilsluttede sig 

dette. 

 

 

 

 


