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Notat 

 

Færgesekretariatets Årsmøde 26.-27. maj 2016, Ærø 

Til konferencedelen af Årsmødet den 26. maj var der 50 deltagere (Bilag 1). 

Programmet fremgår af (Bilag 2) og der er udarbejdet en overordnet meddelelse om 

dagens forløb og denne er lagt på hjemmesiden lige efter mødet (Bilag 3). 

Det kan tilføjes at både borgmesteren, næstformanden for Folketingsudvalget og 

repræsentanten for KL udtrykte stor tilfredshed med Færgesekretariatets hidtidige 

indsats. Færgesekretariatets nye film om færgernes vigtighed blev godt modtaget på 

linje med det nye medlemsblad: Ø-Færgerne. 

Der var en gennemgang af de seks centrale arbejdsopgaver, beskrevet i 

medlemsbladet: Fælles Indkøb, Afløserfærge, Færgepersonale, Færgeturisme, 

Rammevilkår og Fakta. Deltagerne var enige i den overordnede linje på alle 

områderne og der var i øvrigt et ønske om at Færgesekretariatet søgte at koordinere 

politiske høringssvar yderligere. 

De mere specifikke indlæg fra Marstal Navigationsskole om rekruttering (Bilag 4) og 

Søfartsstyrelsen om kvalitetsfærgefart (omtalt i medlemsbladet) blev positivt 

kommenteret og der vil blive arbejdet videre med emnerne om en særlig 

færgeuddannelse mv. og om sikkerhed samt rederansvar. 

Den politiske debat om rammevilkårene viste, at de centrale beslutningstagere klart 

efterlyste et større samarbejde færgerne imellem, fælles optimering og fremtidig 

standardisering. Folketinget så derfor meget frem til Færgesekretariatets input til de 

forskellige udfordringer herunder særlig til forslaget om en afløser/standardfærge. 

Med hensyn til Landevejsprincippet efterlyses større fleksibilitet i 

tidsafgrænsningerne og dette kunne der klart ses nærmere på i forbindelse med 

evalueringen af princippets første fase, men op til den politiske vedtagelse i løbet af 

de næste uger kunne man næppe forvente større ændringer. Fra 

Færgesekretariatets side stillede vi os positive overfor at deltage i en konstruktiv, 

men snarlig evaluering af ordningen ligesom vi ville forsøge at komme med et bud 

på afløser/standardfærgekonceptet.  
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Konferencen afsluttedes med et indlæg fra Søby Værft om mulighederne for 

fremtidig anvendelse af el-færger. 

 

Til Årsmødets interne del den 27. maj var der 30 deltagere (markeret med stjerne i 

deltagerlisten). 

Indledningsvis var der en gennemgang af tre af de centrale opgaver for 

Færgesekretariatet: Fælles indkøb, Teknisk optimering og Afløserfærge. 

Færgesekretariatets konsulent på projektet om fælles indkøb oplyste, at man nu 

efter 7 test-besøg hos en række kommuner kunne tegne konturerne af potentielle 

besparelsesmuligheder ved at stå mere sammen om indkøbene. På den største 

udgiftspost til brændstof var der allerede identificeret prisforskelle i de forskellige 

aftaler på op mod 15 procent. Tilsvarende så det også ud til, at der var et betydeligt 

potentiale i forbindelse med forsikringer. Der blev kort nævnt en række andre 

punkter som med fordel kunne bringes i spil i denne sammenhæng (Bilag 5). Der 

blev spurgt til om det altid var nødvendigt at indkøbe mere formelt sammen eller 

om man kunne udbyde en ordning, som medlemmerne frivilligt kunne tilslutte sig. 

Konsulenten var ikke i tvivl om at der ville kunne opnås de største besparelser ved 

en mere bindende aftale og at Færgesekretariatet ville se lidt nærmere på 

mulighederne under de nye og lempede udbudsregler. Formanden konkluderede at 

Sekretariatet måtte komme med et oplæg til medlemskommunerne. 

De to tekniske konsulenter gennemgik deres erfaringer efter besøg hos 4 af 

færgerederierne. (Bilag 6 og 7). Der blev peget på forskellige optimeringsmuligheder 

særlig i forbindelse med nedsættelse af temperaturen i maskinrummet samt ved 

nøjere monitorering af det løbende energiforbrug. Sekretariatet vil sammen med 

konsulenterne arbejde videre med en række af disse forslag. Det blev også overvejet 

at udarbejde en lille dokningsmanual med gode råd om kontrakts-sikring etc. 

ligesom Færgesekretariatet vil udarbejde en kontakt-liste over relevante 

leverandører, som har budt sig til inden for forskellige områder i relation til 

færgerne. Der ville også blive set på om nogen af de mindre medlemmer kunne 

assisteres med introduktion af eksempelvis bookingsystemer. 
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I forbindelse med emnet om afløserfærge understregede formanden 

nødvendigheden af i forbindelse med projektet at få belyst de enkelte kommuners 

behov. Der er klart en politisk bevågenhed og et ønske om standardisering af 

færgerne og Færgesekretariatets forslag til en vision for en afløser/standardfærge, 

som forhåbentlig i samarbejde med bl.a. Dansk Metal kunne fremkomme hen over 

sommeren, kunne så drøftes nærmere blandt Færgesekretariatets medlemmer og 

benyttes til indspil til regeringens særlige arbejdsgruppe om emnet. Det er et stort 

projekt, som også vil skulle indebære en strategi for fremtidige 

infrastrukturinvesteringer i broklapper mv. 

Formanden pegede på at en af de opgaver KL havde peget på var, hvorledes man 

kunne sikre en god betjening af øerne uden på hver eneste sejlads nødvendigvis at 

have biler eller gods med. I den forbindelse var Færgesekretariatet blevet opfordret 

til at se nærmere på erfaringerne herom særlig i Norge. I den forbindelse blev der 

stillet forslag om også at drøfte dette i forbindelse med det nordiske 

færgesamarbejde, som Småøernes Færgeselskaber allerede var tilknyttet. 

Flere medlemmer udtrykte tilfredshed med Sekretariatets brede indsats, herunder 

at der også var etableret et godt samarbejde særlig med Sammenslutningen af 

Danske Småøer, ligesom der var indgået en egentlig samarbejdsaftale med 

Småøernes Færgeselskaber. Der kunne eventuelt også ses på mulighederne for et 

tættere samarbejde med eksempelvis færgekommunerne Samsø og Læsø. 

Der blev givet en kort orientering om det nye Ø-pas, som var lidt sent ude i forhold 

til startdatoen 1. juni og derfor blev der på mødet omdelt de små stempler, som 

færgerne kunne opsætte til registrering af besøgene i passet. Der var enighed om at 

det var et spændende initiativ som Færgesekretariatet havde været med til at 

sponsorere. Færgesekretariatet ville også deltage i en række turismedebatter i 

forbindelse med Folkemødet på Bornholm. 

Blandt de øvrige løbende opgaver nævntes kort forslaget om en eventuel 

færgerettet uddannelse, som skulle drøftes med Søfartsstyrelsen, lidt om fakta-

indsamlingen, hvor udsendelsen af materiale bl.a. afventede om der måtte være 

relevante spørgsmål i forbindelse med bl.a. det fælles indkøbsprojektet. 
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Formanden orienterede om forslagene til nye arbejdsopgaver, som var fremkommet 

i forbindelse med Temadagen fra januar i Horsens. Styregruppens forslag var at lade 

opgaven omkring miljø/klima-tiltag samt ny maritim teknologi indgå i 

projektgruppen om Afløserfærge. Med hensyn til benchmarking var det hensigten at 

prøve at udbygge arbejdet i Fakta-projektet yderligere. Erfaringsdeling om dokning 

mv. vil kunne skabes gennem en oversigt over relevante konsulenter og 

kontaktpersoner. Der var afholdt et kursus om rederansvar og det var tanken at 

gennemføre endnu et til efteråret – eventuelt lokalt ude i kommunerne. 

Til gengæld var det vurderingen at programmer for vedligehold, efteruddannelse 

samt løbende information om tekniske/nautiske regler fortsat skulle varetages i 

Småøernes Færgeselskabers regi. Endelig havde KL anmodet Færgesekretariatet om 

at se nærmere på drift uden kontinuerlig godstransport samt at se nærmere på 

færgeturisme mulighederne sammen med de kommunale turistansvarlige. 

Formanden nævnte at et revideret arbejdsprogram ville blive udsendt til 

medlemmerne for godkendelse. Dette forslag til arbejdsprogram følger separat – og 

det vil samtidig blive søgt at foreslå lidt prioritering af de mange forskellige opgaver. 

Endvidere vil der kunne ses på om kommunernes deltagelse i de enkelte 

projektgrupper er dækkende eller om kredsen skal udvides lidt. 

 

Spørgsmålet om høring af selve bekendtgørelsen i forbindelse med 

landevejsprincippet drøftedes kort og der var umiddelbart enighed om, at der ikke 

var meget, man kunne ændre så sent i forløbet og derfor kunne der svares relativt 

kortfattet. Færgesekretariatet vil udarbejde et forslag til svar, som vil blive udsendt 

til kommunerne. I den forbindelse kunne det oplyses at Sammenslutningen af 

Danske Småøer havde anmodet om aktindsigt i forbindelse med kommunernes 

indberetning om anvendelse af godstaksttilskuddene. Der var enighed om af 

Færgesekretariatet af defensive grunde skulle bede om en tilsvarende aktindsigt for 

at kunne besvare eventuelle spørgsmål. 

Der blev i den forbindelse efterlyst et mere politisk notet fra Færgesekretariatet, 

som belyste mere præcist, hvad det var Folketinget og landspolitikerne ønskede 

optimeret og/eller standardiseret i forhold til færgesektoren og som måske kunne 

blive forudsætninger for fortsat tilskudstildeling 
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I forbindelse med det kontingentmæssige blev medlemmerne orienteret om at Ærø 

Kommune som vært for Færgesekretariatet her i perioden efter årsmødet ville 

opkræve kontingentet for 2016. Ved en fejl havde kommunen glemt at opkræve for 

de to første måneder af det første drifts år 2015, men disse to manglende måneder 

ville blive opkrævet i forbindelse med 2016 kontingentet. Det bemærkedes at der 

helt og aldeles var tale om øremærkede midler, som kommunerne indledningsvis 

havde modtaget fra staten. 

 

Formanden understregede med hensyn til evaluering af Færgesekretariatets 

arbejde, at dette skal ske inden udgangen af den fireårige periode og derfor mest 

hensigtsmæssigt påbegyndes allerede næste år. Nogle af resultaterne vil sikkert 

kunne måles, men andre mere generelle rammevilkår etc. må nok vurderes mere 

verbalt. Medlemskommunerne skal selvsagt selv vurdere om indsatsen er noget 

værd, men måske også i løbet af det næste halve år allerede begynde at prioritere 

arbejdsindsatsen på de enkelte opgaver. Årsmødet 2017 bliver centralt i relation til 

denne evaluering gerne med flere politikere fra Christiansborg og formodentlig også 

med turisme som et centralt tema.  

Det kunne overvejes at holde konferencedelen af Årsmødet på Christiansborg for at 

få god politisk opmærksomhed og KL har tilbudt at huse den mere interne del af 

årsmødet. Der var bred enighed om at et årsmøde skåret efter samme læst som her 

for 2016 med et døgn fra kl. 12 til 12 fungerede udmærket og også gav en social 

dimension. Det kunne også være interessant at søge konferencen gennemført på 

Christiansborg, men signalværdien i forhold til landdistrikterne ved at holde resten 

af mødet i KL skulle overvejes nøje. Det burde under alle omstændigheder sikres at 

øboerne blev inddraget og at vi kommunikerede tæt med dem. 

Formanden afsluttede med at ønske medlemmerne god sommer. 

 

 

JFH 8/6-16 (Rev.) 
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