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Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 6. september 2016 i Svendborg 

 

Formanden bød kl. 9.30 velkommen til mødet. Udover formanden, Kjeld Bussborg 

Johansen, Svendborg deltog Michel van der Linden (ML), Kalundborg, Bjarne Hansen 

(BH), Lolland og Jens Kloster Hedegaard (JH), Haderslev. Kim T. Jensen, Norddjurs og 

Søren Adsersen, Struer havde meldt forfald. Endvidere deltog Jan Fritz Hansen (FH) 

fra Sekretariatet og fungerede samtidig som referent. 

Formanden henviste til den udsendte dagsorden med bilag, bemærkede at 

Styregruppen i henhold til Forretningsordenen var beslutningsdygtig og nævnte, at 

der var tilsagt en fotograf, som ville opdatere billederne af Styregruppen. 

 

Ad. 1 Siden sidst/Aktuelle emner 

Formanden omtalte kort det sidste møde, som var Årsmødet i maj over to dage på 

Ærø med et halvt hundrede deltagere. Der var blevet udsendt referat og anden 

opfølgning i form af arbejdsprogram mv. Der blev både fra Folketingets og KL's side 

udtrykt stor tilfredshed med Færgesekretariatets hidtidige indsats. Nogle af de 

emner, som der særlig var peget på, var: 1) snarlig evaluering/forbedring af 

Landevejsprincippet. Der måtte nu søges indsamlet information om de første 

erfaringer på de enkelte overfarter. Politisk var det hvad man havde kunnet opnå i 

første runde og de foreløbige meldinger var da også relativt positive. På flere af 

mødedeltagernes overfarter så det trods alt positivt ud, men nærmere turisttal 

måtte nok først indsamles. 2) turistfremme var fortsat et centralt emne 3) der skulle 

snarligt fremlægges et bud på afløser/standardfærge og forståelsen var at dette var 

på vej, 4) der skulle arbejdes videre med de tekniske optimeringsforslag samt med 

en doknings-og leverandørvejledning, 5) medlemmerne skulle assisteres med 

bookingsystemer, selvom det måtte erkendes, at der blev valgt flere forskellige 

lokale løsninger; sekretariatet kunne forsøge at starte med at assistere de små 

overfarter med opstart af nogle helt enkle systemer, 6) der skulle ses på 
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erfaringerne bl.a. fra Norge om også at sejle delvis uden biler/gods. 7) etablering af 

en mere færgerettet uddannelse, efteruddannelse i rederansvar og træning i 

passagerbetjening var vigtige projekter 8) udarbejdelse af et mere politisk notat om 

hvad Folketinget m.fl. egentlig forventer af Færgesekretariatet samt yderligere 

koordinering af høringssvar var ligeledes på dagsordenen. Til sidstnævnte 

supplerede ML, at der kunne etableres en relevant kontakt til KTC's Høringsportal i 

Silkeborg. Formanden noterede sig med glæde, at medlemmerne var så ambitiøse i 

deres ønsker og opgaverne var nu alle tilføjet det oprindelige arbejdsprogram. På 

flere af indsatsområderne var vi faktisk allerede kommet relativt langt med og dette 

kunne drøftes nærmere under dagsordenens pkt. 3. 

Formanden berettede kort om Færgesekretariatets deltagelse i Folkemødet på 

Bornholm. Det var en god måde at synliggøre vort arbejde samt knytte relevante 

politiske kontakter. Det burde klart overvejes positivt at deltage igen. ML foreslog, 

at det blev undersøgt, om man næste år med fordel også kunne lave noget sammen 

med KL.  

FH orienterede om Færgesekretariatets Temadag om turisme den 8. september 

2016 på Femø; der var godt 50 tilmeldte med mange færgeansvarlige samt 

turistchefer fra næsten hele landet. Det var aftalt, at resultatet af temadagen og 

gode forslag til turistfremme ville blive rapporteret bl.a. til Folketingsudvalget for 

Landdistrikter og Øer samt til KL's turistfremmeansvarlige. Næsten 50.000 af de 

såkaldte ø-pas var blevet revet væk og der var i øvrigt et godt samarbejde med 

Sammenslutningen af Danske Småøer særlig i denne sammenhæng. Der ville 

endvidere blive lavet en lille pjece om turistopgaverne. BH oplyste, at man var klar 

til at modtage gæsterne på færgen og ML udtrykte tilfredshed med de gode emner, 

der var sat frem til diskussion. 

 

Ad. 2 Den færgepolitiske situation  

Formanden henviste til sidste års opstart af Godstaktsreduktionerne, som var 

forløbet relativt positivt og der var rapporteret til Social-og Indenrigsministeriet. Det 

besluttedes at søge om aktindsigt om disse indrapporteringer, fordi 

Sammenslutningen af Danske Småøer havde gjort samme. Der havde imidlertid ikke 
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vist sig større problemer og i de få kommuner, hvor hele tilskuddet ikke var blevet 

aktiveret, var der en konstruktiv dialog med ministeriet om hvorledes midlerne 

kunne anvendes fremadrettet. Der var dog fortsat lidt udeståender særlig i forhold 

til behandlingen af biler med såkaldte papegøjeplader, ligesom der hele tiden måtte 

ses på at den administrative indrapportering etc. ikke blev for belastende.  

For så vidt angik Landevejsprincippet, som startede op 8. august 2016 havde de 

større øer meldt om positiv passagerfremgang, medens de små øer først var ved at 

komme i gang. De første meldinger her var dog også positive. BH understregede, at 

der løbende måtte presses på for en snarlig evaluering; støttebeløbene var lidt for 

teoretiske og afspejlede ikke altid virkeligheden. ML understregede at de gode cases 

skulle frem bl.a. i medlemsbladet, men der skulle selvsagt også peges på manglerne.  

Formanden tilføjede, at forsøget med ø-hop over sommeren i det sydfynske havde 

oversteget alle forventninger og dette koncept måtte der klart arbejdes videre med.  

FH kunne redegøre for status i det centrale projekt med afløser/standardfærge. 

Desværre var de første tegninger ikke helt klar, men et første bud på et såkaldt 

"generalarrangement" kunne forventes i løbet af de næste uger. Teknikerne 

arbejdede på et godt forslag og sideløbende arbejdedes der på at vinde politisk 

opbakning. En eller anden form for garanti fra statens side, ville nok være 

nødvendig, hvis en række kommuner skulle overtales til at gå med i projektet. ML 

foreslog, at man samtidig så på, om en afløserfærge måske kunne bruges til andre 

opgaver i eksempelvis ø-turisme sammenhæng. 

 

Ad 3 Arbejdsplan, Status for Projektgrupperne og Kommunikationsplan  

Formanden henviste til den udsendte reviderede arbejdsplan. FH supplerede 

omkring de enkelte Projektgrupper med udgangspunkt i det udsendte materiale. 

Fælles indkøb og Aflæserfærge projekterne drøftedes separat. Til sidstnævnte 

foreslog Styregruppen, at projektet blev styrket med repræsentanter fra Kalundborg 

og Slagelse udover Svendborg og Odder, som allerede havde meldt sig. Gruppen 

omkring Færgepersonale kunne med fordel udvides med repræsentanter fra KL's 

overenskomstafdeling og eventuelt HR medarbejdere fra kommunerne. Gruppen 

om Færgeturisme kunne eventuelt søges udbygget med repræsentanter fra både KL 
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og muligvis Visit Denmark. I forbindelse med Rammevilkårene nævnte formanden, 

at Søfartsstyrelsen på flere punkter havde vist sig mere fleksible, men der kunne 

fortsat opnås forbedringer. ML forslog, at Styregruppen mødtes med 

Søfartsstyrelsens ledelse for at drøfte både gode og dårlige eksempler. Høringssvar 

mv. skulle fortsat søges bedst muligt koordineret af Sekretariatet. Omkring 

Fakta/Statistik og spørgeskemaerne var det Styregruppens opfattelse at 

medlemmerne klart havde en forpligtigelse til at medvirke. JH var klar til at modtage 

et første spørgeskema for at teste anvendeligheden. 

Formanden pegede på det udsendte notat om Fælles Indkøb og mulige besparelser. 

Disse var i princippet relativt betydelige og opgaven var nu at få udmøntet 

forslagene i nogle konkrete initiativer. Omtale i medlemsblad og på hjemmesiden 

kunne selvsagt virke som appetitvækkere, men mere skulle formodentlig til. ML 

foreslog, at man prioriterede at få lavet nogle aftaler om bunkers og eventuelt 

smøreolier. Forsikringsområdet var formodentlig vanskeligere at gå i lag med, men 

omkring reservedele etc. kunne man måske sikre god transparens om 

prisniveauerne. Formanden tilføjede, at hvis man her kunne supplere med en form 

for rammeaftale, kunne det vise sig hensigtsmæssigt. JH så gerne, at man også 

forsøgte sig med en rammeaftale i forhold til redningsmidler mv. FH fremlagde et 

juridisk notat, som konkluderede, at man på flere af områderne kunne lave fælles 

indkøbsaftaler uden at skulle igennem de ofte administrativt krævende 

udbudsregler. Endvidere nævntes, at KL havde foreslået, at nogle af 

besparelsesmulighederne blev omtalt i den såkaldte budgetvejledning, som KL 

udsender til kommunerne. Et foretræde overfor et af KL's ledende udvalg om 

mulighederne kunne også overvejes. Styregruppen tilsluttede sig disse forslag. 

FH tilføjede, at lidt det samme gjorde sig gældende i forhold til de tekniske 

optimeringsmuligheder vedr. ballastvand, maskinrumstemperatur, isolering, 

fart/energiforbrugsmåler etc., som Færgesekretariatets ingeniører havde peget på 

efter besøg hos en række overfarter. Styregruppen var enig i, at der var 

fremkommet nogle gode forslag, som det var værd at arbejde videre med. En ide 

kunne være kort at skitsere mulighederne i en lille oversigt til inspiration for 

overfartslederne. JH omtalte deres løbende energitjek mv. og det ville være fint at 

synliggøre ideerne samt spørge, om man er tilstrækkelig opmærksom på 
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mulighederne. BH oplyste, at de lokalt var i gang med en række 

optimeringsprojekter og ville overveje flere.  

Formanden henviste til den udsendte let reviderede kommunikationsplan bl.a. med 

årshjul for aktiviteterne og forslag om løbende evaluering i Styregruppen. Planen 

blev godkendt og det kunne overvejes af og til at udsende et lille 

formands/nyhedsbrev om aktuelle emner. ML vurderede, at en af udfordringerne 

var at få informationerne frem til de relevante beslutningstagere på rådhusene; 

direktører, områdeansvarlige og udvalgsformænd. JH tilføjede, at han løbende 

benyttede materialet fra Færgesekretariatet til at orientere hans politiske bagland. 

FH nævnte kort, at næste medlemsbrev ville udkomme til november. 

 

Ad 4 Fremtidig Strategi 

Formanden påpegede, at opgaven med en egentlig evaluering af Færgesekretariatet 

var blevet drøftet på Årsmødet og der havde været enighed om ikke at komme for 

sent i gang. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis der var etableret en fornuftig 

platform inden Kommunalvalget til efteråret 2017. Alt tyder på at vi kan 

dokumentere økonomiske besparelser og god fælles koordinering/optimering. 

Spørgsmålet om Færgesekretariatets fremtid bør nok være afklaret senest til 

Årsmødet i foråret 2018. Styregruppen mente umiddelbart, at næste Årsmøde på 

Christiansborg og i KL ville være centralt i relation til drøftelse af 

Færgesekretariatets fremtid. ML foreslog, at der sås på mulighederne for et lille 

"topmøde" i KL om emnet i løbet af 2017. Udover de helt centrale opgaver om 

optimering og fælles koordinering burde det klart overvejes at sætte ø-turismen op 

blandt de helt centrale opgaver. 

 

Ad 5 Budgetopfølgning 

FH oplyste, at Ærø Kommune var gået i gang med kontingentopkrævningerne for 

2016. Der omdeltes et bilag med oversigt over de hidtidige udgifter i 2016. Der var 

fortsat rimelig plads i budgettet ikke mindst fordi der sammen med opkrævningerne 

for 2016 også ville blive opkrævet for de to første måneder af 2015, som ved en fejl 
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ikke var kommet med i den første opkrævning. Posterne fulgte budgettet bortset fra 

arrangementer mv., der som tidligere meddelt ville blive større, fordi det var 

besluttet ikke at opkræve egenbetaling. Ligeledes ville udgifterne til medlemsbladet 

blive større, idet det var besluttet, at det skulle udkomme to gange årligt. 

Styregruppen anså det ikke for nødvendigt at justere i budgettet for 2016 på denne 

baggrund, men mente at dette måtte afspejles i de fremtidige budgetter. Særlig 

skulle Sekretariatet sikre, at midlerne afsat til teknisk konsulentassistance blev 

anvendt løbende til gavn for medlemmerne. Styregruppen anmodede om inden 

årsskiftet at få et budgetudkast for 2017. 

 

Ad 6 Formandsskifte 

Formanden lykønskede ML med valget som ny formand. ML takkede den afgående 

formand for endog meget stor indsats med at få startet Færgesekretariatet op og få 

lagt et godt arbejdsprogram, som pegede ambitiøst fremad. Formanden takkede og 

pegede på, at det samtidig havde været en spændende oplevelse bl.a. med 

fremmøde i Folketinget og deltagelse i Folkemødet. Samtidig tak til FH som ikke 

mindst med sit meget store maritime kontaktnet var et godt aktiv for 

Færgesekretariatet.  

Styregruppen drøftede kort gruppens fremtidige sammensætning og det ville blive 

forsøgt at rekruttere nye medlemmer fra det sydfynske område samt på Sjælland 

frem mod næste Årsmøde. 

 

Ad 7 Næste møde 

Sekretariatet blev anmodet om at finde en dato for et Styregruppemøde i 

Kalundborg til februar/marts næste år samt undersøge mulighederne for at lægge 

Årsmødet 2017 på Christiansborg og i KL. (Forslag til datoer følger) 
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Ad 8 Eventuelt 

FH kunne kort nævne, at Færgesekretariatet havde indgået samarbejdsaftale med et 

advokatfirma og et vikarbureau (revideret) samt overvejede et muligt samarbejde 

med et firma med speciale i energioptimering samt med et specialiseret 

skibsmægler- og skibshandlerfirma. Disse aftaler ville blive lagt på hjemmesiden. 

 

Formanden afsluttede mødet ca. kl. 13. 
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