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REFERAT 

Færgesekretariatets interne Årsmøde 4. maj 2017 kl. 

8.30-12.00, Scandic Copenhagen 

Der var godt 40 deltagere til mødet og 14 af medlemskommunerne var 

repræsenteret, jfr. vedlagte deltagerliste. 

1. Indledning 

Formanden, Michel van der Linden, bød velkommen og udtrykte glæde over den 

store politiske opbakning fra gårsdagens Høring i Folketinget. Samtidig havde 

Færgesekretariatet forleden også været inviteret til Vækstteamet for Det Blå 

Danmarks afsluttende møde og fået taletid på linje med de mere etablerede parter i 

sektoren. Ø-færgerne er klart kommet på dagsordenen og det er positivt i 

bestræbelserne på at holde også kommunernes fokus på fremadrettede løsninger i 

forhold til vore øer og færger. Derfor vigtigt at medlemmerne sikrer, at 

Medlemsbladet og andre af Færgesekretariatets udgivelser også bliver spredt i de 

færgerelaterede politiske udvalg etc. 

Som bekendt har Færgesekretariatet indledningsvis fået to overordnede opgaver; 

sikre netværk og samarbejde mellem kommunerne samt arbejde for bedst mulig 

driftsoptimering. Vi foreslår, at disse to hovedopgaver suppleres med en ekstra 

indsats; skabe værdi med færgen. Man kan selvsagt ikke i al evighed optimere og 

rationalisere – ”kagen” skal også gøres større. Vi kan prøve en lidt ny tilgang, hvor 

der ikke altid blot skæres i serviceniveauet og vi har fra politisk side en god 

opmærksomhed; et vindue lige nu med stor opbakning til at skabe et Danmark i 

balance. Færgesekretariatet skal som en af spillerne i et godt samarbejde med de 

andre organisationer benytte denne mulighed bedst muligt. Årsmødet tilsluttede sig 

forslaget om en ekstra overordnet arbejdsopgave. 
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2. Gennemgang af forslag til Arbejdsprogram for 2017/18  

Sekretariatslederen, Jan Fritz Hansen, kunne supplere med at eksempelvis netop 

Vækstteamet i deres anbefalinger pegede på introduktion af modulfærger, 

teknologisk udvikling på kommunale færger, færgerettet uddannelse og forsøg med 

regelsanering, herunder autonome færger i de indre danske farvande. 

Indledningsvis kunne det nævnes at Færgesekretariatets kommunikationsstrategi 

indebar, at vi gennemsnitligt havde 3-4 omtaler i medierne på månedsbasis. 

Medlemsbladet Ø-færgerne udkommer to gange om året og der udsendes 

Nyhedsbreve kvartalsvis eller efter behov. Der er udarbejdet en lille færgefilm og en 

turistfremmefilm er undervejs. Endelig søges det løbende at udbygge hjemmesiden.  

Omkring Projekt Fælles Indkøb er der nu indgået en halv snes rammeaftaler og fokus 

den kommende tid bliver på, om disse kan suppleres med aftaler i forbindelse med 

brændstof, smøreolier og forsikringer. Der er udarbejdet en række 

inspirationsrapporter med forslag til driftsoptimering og helt enkle 

besparelsesforslag, egentlige energioptimeringsprogrammer, ligesom der ses på 

assistance til introduktion af (delvis) batteridrift. Medlemmerne opfordredes til at 

benytte Færgesekretariatets teknikere og invitere dem på besøg. Ligeledes er der 

udarbejdet en særlig dokningsmanual og Sekretariatet er meget interesseret i at 

høre tilbagemeldinger og/eller om denne skal suppleres med yderligere materiale. 

Projektet om Afløserfærge er blevet gennemgået både på Høringen og i det nye 

Medlemsblad og der sigtes nu på et møde i begyndelsen af juni måned med 

interesserede borgmestre og andre beslutningstagere. Der vil også senere på året 

blive gennemført en egentlig konference, således at alle parter får mulighed for at 

give deres besyv med. 

I forbindelse med Projektet om Færgepersonale har Søfartsstyrelsen på 

Færgesekretariatets foranledning igangsat et nærmere udredningsarbejde om 

mulighederne og Styregruppemedlem Søren Adsersen indgår i den særlige 

arbejdsgruppe om emnet. Færgesekretariatet understøtter i øvrigt også særlige 

ønsker til efteruddannelse både i samarbejde med søfartsskoler, men også gennem 

særlige tilbud om efteruddannelse i rederansvar og sikkerhed/optimering til søs i 

øvrigt. 
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Projekt Turismefremme har udover Færgesekretariatets Temadag fra sidste efterår 

og (gen)udgivelsen af Ø-passet også været optaget af de sydfynske planer om at 

udvide Ø-hop aktiviteterne. I den forbindelse gennemfører Færgesekretariatet også 

en studietur til de svenske færgeredere i den stockholmske skærgård for at hente 

yderligere inspiration. Færgesekretariatets aktiviteter på Folkemødet på Bornholm 

skal også ses i en turismefremmesammenhæng. Både med færgepolitiske debatter 

men også i den mere folkelige ende med uropførelse af en særlig ”færge-

nationalsang”. Det vil nu i forbindelse med opgaven om at skabe værdi med færgen 

blive søgt nærmere identificeret, hvilke ideer men med fordel kan arbejde videre 

med, ligesom der ses på mulighederne for et samarbejde med den fælles portal 

Dansk Ø-ferie. 

Omkring Rammevilkårene er der, som nævnt af formanden, en god udvikling og den 

mest aktuelle udfordring i forhold til Landevejsprincippet er nu at få alle kommuner 

og øer med allerede her i den indledende runde. Færgesekretariatet har med 

Sammenslutningen af Danske Småøer og Småøernes Færgeselskaber udarbejdet et 

særligt forslag og det forventes i løbet af maj måned at kunne gennemføre et møde 

med Økonomi-og indenrigsministeren herom. Ministeren har dog allerede stillet en 

evaluering af hele ordningen i udsigt i løbet af efteråret 2017 og det er muligt at 

løsningen på dette delproblem kan finde sin løsning i den forbindelse.  

Endelig er der under Projektet Fakta/Statistik indsamlet forskellige oplysninger om 

overfarterne og disse vil nu blive søgt suppleret med oplysninger om 

leverandørpriser mv. for at sikre gode løsninger i forbindelse med vort arbejde med 

fælles indkøbs/rammeaftaler. 

Formanden understregede vigtigheden af at medlemmerne besvarede 

Sekretariatets forespørgsler og eventuelt assisterede med at få de rigtige 

oplysninger ud eksempelvis af kommunernes indkøbsafdelinger. Søren Adsersen 

tilbød at hjælpe med indsamling af oplysninger gennem Småøernes Færgeselskaber. 

Formanden opfordrede endelig til at medlemmerne deltog aktivt i Projektgrupperne 

og det kunne overvejes at finde gode facilitatorer fra kommunerne, der kunne 

understøtte Sekretariatets indsats for at få fremdrift i arbejdet. 
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3. Drøftelse og vedtagelse af Arbejdsprogram 

Årsmødet kunne tilslutte sig det udsendte og netop gennemgåede forslag til 

arbejdsprogram for 2017/18, men der var særlig en række kommentarer til Projekt 

Afløserfærge. Lars Wolfgang Hansen, Holbæk, opsummerede en række 

kommentarer: det politiske arbejde var fint, fælles indkøb vigtigt – ikke mindst på 

forsikringsområdet, som umiddelbart kunne vise sig at indeholde et 

besparelsespotentiale samt sikring af de rigtige mål med færgeuddannelsen. 

Derimod måtte Projektet Afløserfærge ikke udvikle sig til en model, hvor alle skulle 

vælge samme størrelse og udformning af deres fremtidige færger. Der var flere 

medlemmer, som ikke alle havde samme behov for en afløserfærge og det måtte 

heller ikke blive for bekosteligt at leje denne. Lasse Olsen, Faaborg/Midtfyn, 

understregede at for mange var en afløserfærge et vigtigt projekt og det skitserede 

dagstal var relativt konkurrencedygtigt i forhold til andre tilbud på markedet. 

Sekretariatslederen tilføjede at afløserkonceptet udover at opfylde nogle konkrete 

behov også kunne benyttes som et signal om, at vi var positivt indstillede overfor ny 

teknologi samt miljøoptimering etc. Formanden understregede at hvis kommunerne 

ikke selv var åbne og udviklede noget på dette område, så var der en risiko for 

staten ville presse en løsning igennem. Eske Groes, KL, mente at man heller ikke 

måtte overse de mulige besparelser og stordriftsfordele under dette projekt. 

Liselotte Hillestrøm, Hedensted så afløserfærgeprojektet som en mulighed, hvis den 

også kunne udformes i en endnu mindre udgave og det var vigtigt hele tiden at 

optimere og finde nye gode løsninger. 

Formanden konkluderede, at Færgesekretariatet ville arbejde videre med 

afløser/standardfærgeprojektet og samtidig være særlig opmærksom på, at der 

sikredes tilstrækkelig fleksibilitet, så løsningerne kunne enten fravælges eller 

tilpasses behovet i de enkelte kommuner. 
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4. Faglige indlæg om færgernes rammevilkår/aftaler 

Der var fra flere medlemmers side stor tilfredshed særlig med den seneste 

rammeaftale med Viking om redningsmidler. Det var den umiddelbare vurdering at 

der på forsikringsområdet ville kunne findes besparelser 10-25 procent og 

Sekretariatet ville som nævnt komme tilbage til dette område, hvor det tidligere 

uden held var blevet forsøgt at samle de nødvendige oplysninger ind. Hvis det var 

muligt for medlemmerne at medvirke med godt input, så var det måske heller ikke 

nødvendigt at bruge mæglere som mellemled. 

Jørgen Bekker Hansen, Ærø, orienterede om det brændstofsamarbejde som 

kommunen havde særlig med Kalundborg og Slagelse. Aftalen skulle snart fornyes 

for 2018 og ville blive bragt i EU udbud på basis af Rotterdampriserne/varebørsen 

PLATTS. Der ville i øvrigt blive suppleret med et udbud omkring smøreolier. Hvis der 

var medlemmer, som ville overveje at gå med i dette indkøbssamarbejde, kunne de 

rette henvendelse til Sekretariatet herom med henblik på en nærmere drøftelse af 

mulighederne. Der var af hensyn til arbejdet omkring EU-udbud en deadline for at 

komme med pr. 1. juli 2017. 

Mia Verniere fra Ponte fortalte om det efteruddannelsesprogram 

Færgesekretariatet ville udbyde i løbet af efteråret ikke blot om rederansvar, men 

om sikkerhed, dokumentationskrav, HR og kundebetjeningsfokus mv. Der ville blive 

udsendt en afkrydsningsliste over de emner, man kunne have interesse i – og så ville 

lærerkræfterne blive udvalgt herefter. Lars Wolfgang Hansen anbefalede i 

særdeleshed, at man prioriterede at deltage i de udbudte rederkurser, som var af 

høj kvalitet og vigtige at deltage i.   

5. Indlæg ved udviklingsgruppen om Ø-Pas 2017 

Britta Leth, turismeambassadør, orienterede om det nye opgraderede Ø-pas for 

2017 som ville blive trykt i over 200.000 eksemplarer herunder i en tysk/engelsk 

udgave ligesom der var forskellige digitale platforme. Der havde allerede været god 

medieomtale og hun var generelt glad for samarbejdet med overfarterne omkring 

projektet. 
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Lindy Kjøller, Færgen, gennemgik projektet omkring Ø-ferie portalen og det at gøre 

ø-ferie til en destination i turismesammenhæng. Der er god fokus på ferie i det 

danske ørige og opgaven er at gøre det så enkelt som muligt at planlægge en ferie 

her. Sammenslutningen af Danske Småøer arbejder på at få en række af deres 

medlemmer med og systemet kan relativt enkelt kommunikere med allerede 

etablerede bookingsystemer/platforme, som anvendes af færgerne.  

Formanden nævnte at udfordringen her er bl.a. at overfarterne ikke kan tilbyde 

forskellige vilkår til turistvirksomhedere som er med eller ikke med i Ø-ferie portalen 

og derfor må der findes særlige finansieringsløsninger i relation til billetpriserne. 

Hans Søby, Svendborg tilføjede at det ofte var en lang proces i sig selv at få alle på 

øerne med. 

6. Den fremtidige indsats 

Formanden henviste til sin leder i Medlemsbladet om, at alle måtte medvirke til at 

gøre arbejdet i Færgesekretariatet til en succes bl.a. i forbindelse med projekterne 

omkring fælles indkøb. Og det kræver, at man besvarer forespørgslerne fra 

Sekretariatet. Styregruppen har fået udarbejdet et medlemskort, hvor hver 

kommune har fået angivet et stoplys med rød, gul og grønt lys. Det kan give et 

hurtigt overblik om, hvem som bidrager til løsning af vore opgaver. Hvis der er et 

rødt lys, må vi så se lidt nærmere på baggrunden herfor. Samtidig opfordredes 

medlemmerne til at indgå i Projektgrupperne, måske behøvede man ikke altid 

mødes på tværs af landet; noget kunne klares ved telefonmøder og Skype ditto. 

Afslutningsvis nævnte formanden, at Sekretariatet i øjeblikket forberedte nogle 

gode begivenheder i forbindelse med Folkemødet på Bornholm til juni og det var 

håbet at flest muligt af medlemmerne og ikke mindst deres borgmestre ville deltage 

i de færgepolitiske debatter, som ville blive sat op. Det var samtidig håbet at 

medlemmerne spredte Medlemsbrevet og Nyhedsbrevet bedst muligt hjemme i 

deres kommuner for at få god fokus på vore udfordringer og indsats. Måske var der 

udvalg i kommunen som kunne have interesse i at modtage materialet. 

Nyhedsbrevene blev i øvrigt allerede nu også sendt direkte til borgmestrene i 

medlemskommunerne. Næste Styregruppemøde er til september; vi gennemfører  
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en konference om afløserfærgen til efteråret og så kommer vi sikkert også rundt på 

nogle af rådhusene med nogle gode efteruddannelsestilbud. Så skal vi også 

forberede os på den endelige evaluering af Færgesekretariatet i 2018 – selvom 

gårsdagens Høring på mange måder var en god pre-evaluering – og det vil vi gøre i 

tæt samarbejde med Folketingsudvalget, men i særdeleshed i en tæt dialog med KL 

om, hvordan det bedst gøres. 

7. Valg af Styregruppemedlemmer for 2017-18 

Formanden oplyste, at han særlig tillagde det vægt at Færgesekretariatet kunne 

aktivere ledelsesniveauet på rådhusene. Derfor foresloges det, at Styregruppen blev 

suppleret med centerchef Flemming Kortsen fra Slagelse og som nyt medlem 

direktør Torben Jørgensen fra Svendborg. Sidstnævnte også for igen at få det fynske 

område repræsenteret i Styregruppen. Årsmødet tilsluttede sig dette samt genvalg 

af de øvrige Styregruppemedlemmer - dog ikke Bjarne Hansen, som desværre pga. 

nye ansvarsområder havde set sig nødsaget til at udtræde. Afslutningsvis en tak til 

Sekretariatet og dets rådgivere for god indsats samt for et ambitiøst og godt 

beslutningsgrundlag for det fremtidige arbejde i Færgesekretariatet og for 

medlemmerne. 

8. Eventuelt 

Der var ikke bemærkninger til dette dagsordenspunkt.  

Mødet afsluttedes kl. 11.45. 

 

(Referent Jan Fritz Hansen) 
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