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FORMAND FOR FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE, MICHEL VAN DER LINDEN:

POSITIVE NYHEDER I KØ
Der er rigtig meget, der lykkes lige nu – så meget, at begivenheder og løsning af problemer
næsten overhaler hinanden.
Onsdag den 3. maj afholdt Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer høring om Færgesekretariatets arbejde, resultater og projekter. Her var blandt de gennemgående temaer:
Et ønske om fremrykning af evalueringen af
Landevejsprincippet med henblik på en mere
retfærdig fordeling af støttemidlerne, og en
snarlig ændring af perioden, hvor støtten må
benyttes.
Og allerede dagen efter, den 4. maj, blev
mange af ønskerne opfyldt. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls (LA)
lovforslag, L 197, blev førstebehandlet med
stor positiv bevågenhed hele vejen rundt i folketingssalen.
Forslaget hæver støttebeløbet til Landvejsprincippet over de næste år, det udvider perioden, hvor støtten må bruges, og det løser et

momsproblem, der har været ved udbetaling
af støttemidlerne.
Og vi fortsætter de positive nyheder. For
økonomi- og indenrigsministeren oplyste samtidig, at han vil iværksætte en evaluering af
Landevejsprincippet i efteråret 2017 i stedet
for i 2020, som det ellers var planen.
Vi er inde i en periode, hvor øer, ø-kommuner og ø-færger har stor positiv politisk
bevågenhed.
Jeg vil gerne opfordre alle aktører – i kommuner, på færger, på færgekontorer og på øer
– til at bidrage aktivt og positivt til den gode
udvikling og den positive omtale.
Grib boldene, udvikl tilbuddene, pas godt
på turisterne, yd god service og giv passagererne en god oplevelse. Brug indkøbsaftalerne,
brug hinanden og brug Færgesekretariatet.
Lad os rykke sammen i bussen – nej på
færgen – så vi sikrer, at den gode udvikling
fortsætter. õ

LOVFORSLAGET L197:
- forhøjer tilskuddet til kommunerne til
ikke-statslige færgeruter til 68,4 mio. kr.
i 2017, 74,3 mio. kr. i 2018 og 80,1 mio.
kr. årligt fra 2019.
- udvider perioden, hvor tilskuddet kan
anvendes. Kommunerne får mulighed
for at anvende tilskuddet hele året med
undtagelse af højsæsonen.
- giver økonomi- og indenrigsministeren
hjemmel til at yde kompensation til kommuner for, at tilskud til nedsættelse af
færgetakster er omfattet af momsloven.
Folketinget førstebehandlede økonomiog indenrigsministerens lovforslag L197
den 4. maj. Forslaget er nu sendt videre
i udvalg og forventes at træde i kraft 1.
august.

EFTERLYSER FULDT LANDEVEJSPRINCIP
FORMAND FOR FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE, MICHEL VAN
DER LINDEN:

- Medlemskommunerne er optagede af den
mest optimale færgedrift, men det er vigtigt,
at færgerne er med til at skabe værdi: understøtte bosætning, erhverv og turisme på øen,
med andre ord, være medvirkende til et Danmark i balance.
Landevejsprincippet og godstaktsordning
er rigtig gode tiltag – og de virker.

Vi håber, at der løbende tilføres yderligere
midler, så vi på sigt kommer frem til et fuldt
landevejsprincip – det løser også problemerne
med fordeling.
Vores ønske er, at det sker så hurtigt som
muligt. õ

ØFÆRGERNE HAR STOR
POLITISK BEVÅGENHED
Hvis Staten og
kommunerne
samarbejder om
at holde hånden
under vores øer, så kan det ikke
gå helt galt. Udviklingen er på vej
– men det bliver kun til noget, hvis
vi alle samarbejder, og vi alle er opmærksomme på, at det stiller krav
til os allesammen.
Peter Juel Jensen, formand for Udvalget
for Landdistrikter og Øer.
Ikke mindre end 14 folketingspolitikere deltog, da Udvalget
for Landdistrikter og Øer holdt høring om Færgesekretariatets
arbejde, resultater og projekter i Landstingssalen den 3. maj.

Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen, indledte høringen med at bemærke, at i hans mange år i Folketinget, var
dette en af de bedst besøgte høringer, han havde deltaget i.
Og det var vel at mærke ikke kun på tilhørerpladserne, der var trængsel; i alt 14 folketingspolitiker fra V, DF, EL, K, ALT, SF og S deltog i
høringen.
- Hvis vi får infrastrukturen omkring vores ø-færger på plads, kan vi
begynde at tænke ud af boksen. Men der er nogle helt grundlæggende

spørgsmål, som vi sætter fokus på i dag, sagde Peter Juel Jensen. Han
henviste til det aktuelle lovforslag fra økonomi- og indenrigsministeren
– L197 – der både forhøjer tilskuddet til Landevejsordningen, og giver
kommunerne mulighed for at benytte det hele året undtaget højsæsonen.
- Vi er kommet til et tidspunkt, hvor Christiansborg trækker følehornene lidt til sig og overdrager mere indflydelse til kommunerne, det
gode budskab er, at Folketinget er ved at slippe det helt løs, lød det fra
udvalgsformanden. Han tilføjede:
- Færgesekretariatet laver et kæmpestort stykke arbejde, de er gode
at spille bold med, og de er gode til at sætte politiske emner i søen, så
politikerne har noget at tage stilling til, det er nogle rigtig gode samarbejdspartnere. õ

SEKRETARIATSLEDER, FÆRGESEKRETARIATET, JAN FRITZ HANSEN:

VI ER LANGT MED INDSATSOMRÅDERNE
Vi er langt med alle Færgesekretariatets
indsatsområder: fælles indkøb, afløserfærge, turismefremme, færgeuddannelse
og de generelle rammevilkår.
SF har et forslag om, at øfærgerne
skal være batterifærger. Her bør man
være opmærksomme på, at de danske
ø-færges udledning er promiller af, hvad
den samlede danske søfart udleder. Det
skal ikke være en sovepude – men det
er vigtigt, at vi tager hensyn til, at en del
færger har en meget lille organisation,

der ikke har muskler til at løfte store forandringer.
Derfor peger vi på afløserfærgen som
det sted, hvor vi kan lave eksperimenterne og få erfaringerne.
Der er dog samtidig en del projekter,
hvor vi energioptimerer på eksisterende
færger.
Jeg vil pege på, at vi har et møde med
alle interesserede borgmestrene om afløserfærgen i juni måned.
Senere på året holder vi en større anlagt konference om afløserfærgen. õ

SVENDBORGS BORGMESTER, LARS ERIK HORNEMANN (V):

TÆT SAMARBEJDE I DET SYDFYNSKE
- Svendborg udvider i år sidste sommers
succes med ø-hop, der binder øerne –
og de eksisterende færgeruter – sammen
på tværs. Det øger tilgængeligheden til
øerne, og på den måde øger projektet
også omsætningen og mulighederne for
at skabe erhverv og er på sigt med til at
gøre det muligt at bosætte sig på øerne.
I år er det Svendborg og FaaborgMidtfyn, der samarbejder om at udvikle
ø-hop, forklarede borgmesteren, der

lagde op til et fremtidig ø-hop samarbejde også med Ærø og Langelands
Kommune, så hele det sydfynske Øhav
kan bindes sammen. Ø-hoppene vil blive
udbudt fra en portal, hvor turister selv
kan booke på kryds og tværs af området:
- Tænk, hvis vi – med hjælp fra Færgesekretariatet – kunne se mulighederne i
et tværkommunalt samarbejde, hvor færgerne kan afløse hinanden. õ

HOLGER SCHOU RASMUSSEN (S) BORGMESTER, LOLLAND KOMMUNE:

FORDELINGSMODELLEN
ER SKÆV
Lolland Kommune har tre færger, og fordelingsmodellen har i min optik ramt meget skævt. Til vores tre færger modtager
vi i år 592.000 kr., mens andre færgeruter
har fået 4 mio.
- Jeg vil opfordre til, at man laver fordelingen mere retfærdig og mere præcis
og tager højde for, at der er meget forskel
på øerne, distancerne og færgerne.
Der er behov for, at politikerne tager
kontakt til dem, der arbejder med det her
til dagligt, så det kan blive retfærdigt. õ

HENNING HYLLESTED (EL):
Kom med forslag. Hvis der skal ændres
på fordelingen af midlerne fra Landevejsprincippet, skal der helst komme
nogle forslag fra dem, der er involveret
– det er ikke nødvendigvis gavnligt, at
politikerne tager teten. õ

CHEFKONSULENT I KL, ESKE GROES.
Brug Færgesekretariatet. Dengang
Færgesekretariatet skulle etableres,
spurgte vi kommunerne, hvilke opgaver,
de gerne ville have løst, og svarene var:
Bidrag til at færgefarten blev mere effektiv herunder fælles indkøb.
Hertil vil jeg sige, vi har indløbsaftalerne, nu skal I bare bruge dem.
Det andet, kommunerne efterspurgte,
var et bedre netværk. Det fungerer også,

netværkene vokser, og kommunerne deler de gode erfaringer.
- Rollen som reder og information
herom er en særlig ting, KL går op i, understregede Eske Groes:
- Det sidste, der er kommet til, er
målet om at skabe værdi med færgen –
altså ikke kun at fragte folk og gods ud
til øerne, men også skabe merværdi, det
er KL også tilfredse med. õ

MAGNUS HEUNICKE (S):

Fordelingen skal gøres retfærdig. Fordelingsnøglen straffer de forkerte. De kommuner, der
– indtil tilskuddet kom – har brugt mange penge
på at holde billetpriserne nede – får et meget lille
beløb for at komme ned på de lave priser. Og
omvendt bliver de kommuner, der ikke har holdt
prisen nede, belønnet.
Det må være en bundet opgave for os, at vi
ser på, hvordan vi får lavet en mere retfærdig
ordning, hvor målet er, at billetprisen ude i billetlugen skal være den samme. õ

METTE DENCKER (DF):
Vi kigger gerne på fordelingen. Mit fokus
er ikke på kommunerne men på passagererne
– at billetterne skal være billigere, så der kommer så mange mennesker som muligt ud på
øerne. Mange vil gerne komme igen – og
nogle vil måske bosætte sig. Derfor skal billetprisen være attraktiv.
Vi tager gerne imod en ny beregningsmodel – som også er kommet – puljen vokser jo
ikke af den grund. Hvis I på nogen måde kan
blive enige, vil vi gerne kigge på det.

I DF kigger vi også på at udvide perioden
for tilskuddet til at gælde hele året. Men for
os er udgangspunktet en trafikal ligestilling,
så det ikke koster mere at sejle til øerne, end
det koster at køre samme strækning på landevejen – og det koster for resten ikke noget
at gå på landevejen.
Det er klart, at der er nogle børnesygdomme, som vi skal justere, så det er godt, vi
får jeres input. õ

ANDERS JOHANSSON (K):
Formålet er trafikal ligestilling. Så man betaler det samme for
at sejle en kilometer på alle færgeruter. Der er forskel på, hvad
kommunerne har gjort, de har prioriteret forskelligt indtil 2013,
som er udgangspunktet for beregningsmodellen.
Nogle kommuner får en mindre kompensation; og det kan
opleves uretfærdigt, men sigtet har været, at passagererne skal
opleve en trafikal ligestilling, og vi kommer et skridt videre i den
kommende tid.
Hvis der er noget, der er åbenlyst beregnet forkert, eller noget
er dybt uretfærdigt, skal det selvfølgelig ændres. õ

THOMAS DANIELSEN (V):
Vi skal måle på andet end passagertal.
Vi ønsker at evaluere landevejsprincippet
så hurtigt som muligt. Men hvad er succeskriteriet?
Passagertallet, kendskabet til ordningen,
den folkelige vurdering af værdien af øer.
Det kunne være interessant, at vi også
måler på andet end antallet af passagerer.

õ

FÆRGESEKRETARIATETS
ÅRSMØDE 2017
Der var deltagelse fra 14 kommuner, da
Færgesekretariatet holdt årsmøde den
4. maj på Hotel Scandic i København.

Styregruppens forslag til arbejdsprogram – som tidligere
er fremsendt – blev vedtaget med nogle få justeringer.
Her ud over var der faglige indlæg om flere af Færgesekretariatets hovedopgaver.
Afløserfærgen blev diskuteret, og sekretariatsleder Jan
Fritz Hansen henviste til, at der i efteråret vil blive en større
konference om afløserfærgen.
Specielt var der interesse om den efteruddannelse og
de kurser, som Færgesekretariatet vil udbyde i efteråret.

Der var valg til Færgesekretariatets Styregruppe.
Styregruppens medlemmer er nu:
Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen, Norddjurs Kommune.
Formand for Færgesekretariatet direktør Michel van der
Linden, Kalundborg.
Overfartsleder Søren Adsersen, Struer.
Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard,
Haderslev.
Centerchef Flemming Kortsen, Slagelse Kommune.
Direktør Torben Jørgensen, Svendborg Kommune.
(ikke på billedet)
Direktør Bjarne Hansen, Lolland, er udtrådt af
Styregruppen.

KOMMUNIKATION FRA FÆRGESEKRETARIATET
• Medlemsbladet Ø-FÆRGERNE
udkommer i maj og november.
• På faergesekr.dk findes høringssvar, bekendtgørelser, serviceaftaler,
nyheder og aktuelt materiale.
• Find også Færgesekretariatet på
LinkedIn.
• Formandens (elektroniske) Nyhedsbrev: Udsendes 3-4 gange årligt og
efter behov.

Færgesekretariatets Styregruppe:
• Direktør Michel van der Linden,
Kalundborg Kommune (formand),
• Direktør Torben Jørgensen,
Svendborg Kommune
• Vej-og ejendomschef Kim T. Jensen,
Norddjurs Kommune,
• Havne-og overfartsleder Jens Kloster
Hedegaard, Haderslev Kommune,
• Overfartsleder Søren Adsersen, Struer
Kommune,
• Centerchef Flemming Kortsen,
Slagelse Kommune.

Hvis I har spørgsmål eller forslag til opgaver, som Færgesekretariatet kan tage
sig af, er I velkomne til at kontakte os:
Styregruppens formand,
Michel van der Linden:
michel.linden@kalundborg.dk
eller 40 16 32 29
Sekretariatsleder, Jan Fritz Hansen:
jfh@faergesekr.dk
eller 29 16 22 07
Sekretær Lotte Clausen Rhodes:
lotte@aeroe-ferry.dk
eller 63 52 40 03

Færgesekretariatets formål er at
fremme et løbende kommunalt samarbejde om drift, optimering og værdiskabelse på færgeområdet for at sikre
fortsat udvikling i det danske ørige.

