
Det fælles Færgesekretariat

Årsmøde 2015

Referat fra Årsmødet 6. maj 2015 kl. 10-16 
på Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg

Deltagere:

Direktør Thomas Barfoed Assens
Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen Færgesekretariatet
Teknisk chef Lars-Bo Johansen Faaborg-Midtfyn
Færgeansvarlig Lasse Olsen Faaborg-Midtfyn
Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard Haderslev
Kørselsleder Lars Oksbjerre Hedensted
Overfartsleder Lars W. Hansen Holbæk
Specialkonsulent Frode Frederiksen Horsens
Overfartsleder Jens Raunsbæk Kalundborg
Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden Kalundborg
Chefkonsulent Eske Groes KL
Teknisk chef John Kjær Langeland
Direktør Bjarne Hansen Lolland
Overfartsleder Christian Nielsen Lolland
Sekretariatschef Christina Lundbergh Norddjurs
Færgeudvalgsmedlem Peter Schack Poulsen Norddjurs
Overfartsleder Knud Nielsen Slagelse
Centerchef Flemming Kortsen Slagelse
Overfartsleder Søren Adsersen Struer
Formand, centerchef Kjeld Bussborg Johansen Svendborg
Havnemester Hans Søby Svendborg
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Ærø
Færgedirektør Keld Møller Ærø
Teamleder Keld Rysgaard Aabenraa
Overfartsleder Poul Meldgaard Aabenraa

Journalist Thomas Kokholm Nielsen Danske Kommuner
Fotograf Sune Tølløse
Fuldmægtig Kirsten Degn Svendborg (referent)
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Dagsorden:

1. Velkomst (formanden)

2. Lidt historik om Færgesekretariatet (Eske Groes, KL)

3. Forretningsordenen, jfr. det vedlagte bilag (formanden)

4. Status og arbejdsplan for Færgesekretariatet (sekretariatslederen)

5. Ønsker og forslag til indsatsområder (i arbejdsgrupper); Færgesekretariatets 
hovedopgaver fremgår af forretningsordenen og der vil på mødet blive fremlagt en af 
Styregruppen udarbejdet mere detaljeret bruttoliste og forslag til prioritering af 
opgaverne.

(Frokost)

6. Prioritering af opgaver (i plenum)

7. Kommunikationsstrategi (formanden/sekretariatslederen) 

8. Valg til Styregruppe (og konstituering)

9. Næste Årsmøde

10. Eventuelt

Ad 1. Velkomst (formanden)

Kjeld Bussborg Johansen bød velkommen til det første årsmøde i Det fælles Færgesekretariat.

Der er nedsat en Styregruppe for Færgesekretariatet, og sekretariatsleder Jan Fritz Hansen er 
ansat.

Vi har set frem til dette første årsmøde. 

Vi har opgaver, der skal tages fat på, og der skal foretages en prioritering af opgaverne samt 
etableres et netværk med interessenter og samarbejdspartnere. 

Tiden indtil nu: Sekretariatet på Ærø er etableret – Jan Fritz Hansen arbejder meget ude, men 
basen er på Ærø.

Styregruppen består af 5 personer: 
Direktør Bjarne Hansen, Lolland
Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden, Kalundborg
Overfartsleder Søren Adsersen, Struer
Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard, Haderslev
Centerchef Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg

Der er de sidste måneder arbejdet med forberedelse af årsmødet.

Dagsordenen blev gennemgået.

Det er planen, at Styregruppen konstituerer sig efterfølgende.
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Ad 2. Lidt historik om Færgesekretariatet (Eske Groes, KL)

Eske Groes orienterede om, at KL står for etableringen af Sekretariatet.

Der har været foretaget en høring omkring opgaver, og høringssvarene er lagt til grund for det 
videre arbejde. Herudover har der været kontakt til forskellige kommuner omkring placering af 
Sekretariatet.

Alle kommuner drøftede sagen på møde i Slagelse i januar 2014. Opgaverne og finansieringen 
blev tiltrådt, og med hensyn til placeringen blev det efter overvejelser besluttet at placere 
Færgesekretariatet på Ærø.

Formålet er at forbedre mulighederne for færgerne, og der skal i den forbindelse være 
gevinster for kommunerne.

Model fra ministeriet med styregruppe, årsmøde m.m. blev valgt. Modellen giver også 
mulighed for eventuelt at ændre på placeringen.

Der er ikke aftalt noget i forbindelse med evaluering af Færgesekretariatet, men foreslår, at der 
på årsmødet kunne foretages evaluering.

Kjeld Bussborg Johansen foreslår, at evalueringen tages op i Styregruppen og kvalificerer det 
fremadrettet.

Formalier skal være på plads, så derfor genfremsendes samarbejdsaftale til kommunerne til 
underskrift.

Ad 3. Forretningsordenen, jfr. vedlagte bilag (formanden)

Kjeld Bussborg Johansen oplyste, at Forretningsordenen tager afsat i samarbejdsaftalen.

Forretningsordenen indeholder følgende:

• Formål: At fremme et løbende kommunalt samarbejde om drift på færgeområdet og 
at tilbyde faglig ekspertise og sparring

• Formål: At optimere og billiggøre færgedriften

• Sekretariatslederen kan sammen med Styregruppen forestå prioritering mellem 
opgaverne – prioriteringen godkendes på årsmødet

• Styregruppen består af 5 medlemmer (foreslås ændret til 5-7 medlemmer)
- To faglige eksperter (foreslås ændret til 2-3 eksperter)
- Tre kommunale repræsentanter (foreslås ændret til 3-4 repræsentanter)
- Styregruppen konstituerer sig selv
- Formanden kan invitere relevante gæster med til møderne
- Der udarbejdes månedlige statusrapporter
- Styregruppen afholder to årlige møder ekskl. årsmødet
Ændringerne blev godkendt på årsmødet
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• Årsmødet afvikles hvert år i maj måned
- Hver kommune udpeger en kommunal og en faglig repræsentant
- Hver kommune har en stemme
- Repræsentanterne vælger styregruppen for en to-årig periode – ved simpel flertel
- Det kommende årsprogram drøftes og godkendes

• Indsatser
- Forhandle gode løsninger på konkrete opgaver ved at inddrage værfter – 
servicevirksomheder – de kommunale ejere – centrale myndigheder inden for 
følgende:
- Lovgivning og erfaringsudveksling
- Puljeansøgninger
- Praktisk færgesamarbejde, f.eks. lånefærger
- Efteruddannelse og kompetenceudvikling
- Arbejdsmiljøsamarbejde og videndeling
- Samarbejde om BAT
- Fælles indkøb/indkøbsaftaler
- Rekruttering
- Benchmarking
- Andre relevante emner

• Netværk i forhold til de miljøer, der skal betjenes ude i landet

Kommentarer

• Der er tæt kontakt til KL i Styregruppens arbejde

• Det skal sikres, at eventuelle høringssvar kommer frem - og rettidigt

• Indgivelse af fælles høringssvar – kunne sekretariatet ikke tage den opgave? Fælles 
høringssvar gør stærkere.

Ad 4. Status og arbejdsplan for Færgesekretariatet (sekretariatslederen)

Jan Fritz Hansen orienterede om følgende:

Efter 2 opstartsmåneder i jobbet, hvor fokus har været på etablering af kontoret samt 
forberedelse af materialet til årsmødet, er Sekretariatet klar til at gå i gang med 
arbejdsopgaverne. Kort om min baggrund; er oprindelig uddannet som økonom og har det 
meste af min karriere arbejdet med søfart i Danmarks Rederiforening med alle opgaver fra 
transportpolitik, PR, lobby, teknik/nautiske spørgsmål, innovation/forskning, internationale 
opgaver bl.a. med opstart af foreningens Bruxelleskontor, men også eksempelvis sociale- og 
overenskomstspørgsmål, herunder uddannelse samt rekruttering.

Status
I forbindelse med kontorets opstart var der en del positiv presse og sammen med formanden 
har vi søgt at følge op på dette også i forbindelse med årsmødet (faktisk kom vor 
pressemeddelelse i flere maritime fagblade, den kommunale presse samt i en række 
lokalmedier). Der har været afholdt et første møde i Styregruppen, møde om samarbejdet med 
Småøernes Færgeselskabers bestyrelse, KL samt en række af bl.a. navigationsskolerne. Der 
har allerede været en række konkrete forespørgsler om godstilskud, Søfartsstyrelsens syn, 
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fælles afløserfærge samt indkøb. Endvidere har der været mulighed for kort at introducere 
sekretariatet for erhvervs- og vækstministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter samt 
en række centrale transportordførere.

Arbejdsplanen
Efter mit indlæg er jeg her mest i dag for at lytte og vil i den kommende tid besøge samtlige 
medlemskommuner med tilknytning til Færgesekretariatet. Sekretariatet er allerede 
veletableret hos Ærøfærgerne og indgår i deres faglige miljø. Som udgangspunkt vil 
sekretariatslederen være på kontoret 2-3 dage ugentligt, idet en del af indsatsen vil ske i 
forhold til de enkelte kommuner rundt i landet samt de statslige myndigheder mv. i 
hovedstadsområdet. Et af den kommende tids projekter vil være at få hjemmesiden igangsat 
med de formalia om styregruppe samt repræsentanter, som kommer ud af dagens møde, 
ligesom der vil blive arbejdet på at lægge relevant maritim information, høringssvar, 
mødeoversigter samt forskellige forsknings- og rådgivningsinformationer.  Der vil formodentlig 
blive tilknyttet ressourcer til sekretariatet i løbet af efteråret til at varetage bl.a. disse mere 
oversigtsmæssige opgaver. Det årlige budget er som bekendt på to millioner kr., og projektet 
løber foreløbig i fire år. Kontoplanen udarbejdes af Ærø Kommune, og budgetoversigter mv. vil 
løbende blive fulgt på Styregruppemøderne.

I forbindelse med formalia udestår fortsat en række af kontrakterne med værtskommunen og 
de øvrige deltagere. Sekretariatet vil sende materialet til kontaktpersonerne i de relevante 
kommuner. 

Arbejdsplanen skal i dag fastsættes med inspiration fra Styregruppens oplæg, og da der er 
rigtig mange emner, er en prioritering helt afgørende. Det kan som kuriosum nævnes, at en af 
de første rapporter fra Søfartsstyrelsen fra 1995 om fælles optimering af ø-færgefarten havde 
den nuværende vicedirektør i som udvalgssekretær. Der vil derfor nu blive søgt en kontakt 
med styrelsen herom. En særlig opgave er selvsagt at sætte færgerne i et godt lys som en 
effektiv drevet sektor for at sikre fortsat god politisk bevågenhed. Et helt centralt punkt 
formodes også at være en endnu bedre netværksetablering; en slags Færgeklub for at dele 
erfaringer og få bedst muligt input til fælles projekter samt forslag til fjernelse af 
uhensigtsmæssige regler i forhold til de statslige myndigheder.

Organiseringen
Organisationsmæssigt vil Årsmødet være det centrale organ til at fastlægge kursen, og selve 
Styregruppen forventes at mødes 2-3 gange om året. Dertil vil der blive søgt etableret en 
nautisk/teknisk gruppe med udvalgte eksperter fra medlemskredsen samt en mere 
administrativ gruppe, som rekrutteres blandt de kommunale repræsentanter. Grupperne skal 
gerne kunne operere fleksibelt og skifte deltagere afhængigt af emnet, ligesom man også skal 
kunne være tilknyttet blot på korrespondanceniveau. Der kan så indkaldes konsulenter og 
afholdes efteruddannelse/seminarer, hvis formålstjenligt. I ”Færgeklubben” kan der så 
eventuelt arrangeres events, fokusmøder, politiske høringer etc.   

Ad 5. Ønsker og forslag til indsatsområder (i arbejdsgrupper); Færgesekretariatets 
hovedopgaver fremgår af forretningsordenen og der vil på mødet blive fremlagt en af 
Styregruppen udarbejdet mere detaljeret bruttoliste og forslag til prioritering af opgaverne

Kjeld Bussborg Johansen: Styregruppen har udarbejdet nedenstående bruttoliste over emner 
for indsatsområder, og de fremgår også af forretningsordenen.

Bruttoforslag til emner til arbejdsplan:

• Besøge/drøfte udfordringerne med repræsentanter for alle 18 kommuner samt deres 
overfartsledere
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• Danne et netværk i forhold til de miljøer, der skal betjenes ude i landet

• Etablere henholdsvis en generel og en nautisk ekspert/følgegruppe for vidensdeling 

• Sikre et samarbejde med Småøernes Færgeselskaber

• Udvikle et samarbejde med andre relevante organisationer, jf. særlig oversigt

• Udvikle fast koordinering om overordnede spørgsmål med KL

• Opbygge en første WEB-platform (tovholder for relevante oplysninger)

• Fastlægge et budget for 2015

• Forhandle gode løsninger i relation til den endelige opgaveportefølge 

• Modeller/muligheder for erstatningstonnage

• Program for tilbud af ISM-ydelser 

• Tilbud om fælles bookingsystem

• Undersøge om INNO+ forskningsprojektet kan anvendes af færger

• Udsende en lille pamplet/notat til Kommunerne om det første halve års 
indsatser/resultater

Der blev dannet 4 grupper af de fremmødte til Årsmødet. Grupperne skulle nu vælge en 
repræsentant for gruppen, der efterfølgende fremlagde - efter følgende prioritering:

• Hvilke opgaver skal indgå i arbejdsplanen 2015/16?

• Hvilke opgaver skal parkeres?

• Forslag til prioritering af opgaver?

Ad 6. Prioritering af opgaver (i plenum)

Afrapporteringer fra grupperne:

Gruppe 1:
- Fælles indkøb (hvor det giver mening)
- Netværk – meget vigtig
- Lovgivning – speciel havområde for småfærger
- Booking/billetsystem
- Efteruddannelse
- Overenskomst
- Benchmarking

Gruppe 2:
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- Forbindelse mellem det praktiske og det administrative
- Varetage kommunikation
- Opbygning af et godt sekretariat (faglig viden/finde rådgivere/hjemmeside)
- Informationer om muligheder for at søge puljer
- Analysearbejde  - f.eks. i forbindelse med afløserfærge
- Indkøbsaftaler (nice to have) – prioriteres ikke nu
- Fælles bookingsystem – prioriteres ikke nu
- ISM – prioriteres ikke nu

Gruppe 3:
Internt netværk
- besøg færgefarter
- tilskud gods 1/7
- blå landevej
- afløserfærge
- Søfartsstyrelsen
  - alt. til klasser
  - tilsyn med færger
- løbende informationer
Eksternt netværk
- SF/KL
- ad hoc
Fælles indkøb
÷ efteruddannelse/rekruttering

Gruppe 4:
Billige driftsforslag
- brændstof
- værft
- forsikring
Bedre driftsøkonomi
- flere passagerer
- flere indtjeningsmuligheder
- understøtte lokalpolitiske mål
Rekruttering
- skabeloner
- faglige og personlige kompetencer
- overenskomster - særlige lokale
Professionalisering af rederierne
- kobling færge/kommune
Samspil
- FS SF roller
Muligheder for afløser
- Færgesamarbejde

Styrke fælles høring

Udfordre regler, lovgivning/regler, styrelser
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Nye regler

ISM-ydelser - prioriteres ikke nu

Eske Groes: Orienterede om KL’s sekretariat, hvor 12 forskellige grupper arbejder, herudover 
dannes ad hoc grupper – også med mulighed for at gøre brug af konsulentbistand.

Prioriteringen af emnerne fører til dannelse af arbejdsgrupper. Husk at udarbejde 
kommissorium for arbejdsgrupperne, når noget bliver sat i gang – her bliver opgaven 
specificeret.

Kjeld Bussborg Johansen: Efter gruppernes tilbagemeldinger foreslås følgende indsatsområder 
for 2015/16:

� Netværk – udbygges

� Professionalisering i forbindelse med driften

� Professionalisere samspillet mellem færgedriften og kommuner

� Opbygge et godt og solidt sekretariat

� Kommunikation (er omdrejningspunkt!)

� Forbedring af driftsøkonomien

� Hvordan skaber vi mere værdi?

Styregruppen vil nu sammensætte de overordnede indsatsområder - også på detaljeret niveau 
og foreslår, at der foretages en evaluering på næste årsmøde.

Ad 7. Kommunikationsstrategi (formanden/sekretariatslederen)
KBJ: Forslag til kommunikationsplan er udarbejdet og udsendt. Kommunikation skal være et 
bærende element i Færgesekretariatet – for at tilkendegive en synlig og positiv holdning i 
forhold til politikerne - også lokalpolitisk. 

Vil vil synliggøre det, vi arbejder med i Sekretariatet.

� Kommunikationsmålet er at opnå en positiv holdning til færgerne i offentligheden og 
hos politikerne
- Det skal sikres, at samfundet støtter op omkring færgetrafikken til øerne
- Primære målgruppe er politikerne i Folketinget og dele af centraladministrationen 
samt de ansvarlige kommunale repræsentanter og overfartslederne

� Kommunikationsmålet er at synliggøre, hvordan der hele tiden arbejdes på 
optimering af et konkurrencedygtigt produkt
- Synliggøre færgesektoren som en vigtig krumtap i forhold til at være jobskabende 
inden for turisme – handel – industri
- Kommunikere via relevante medier såsom maritim fagpresse, kommunal presse, 
lokalpresse, landsdækkende medier, Web portal, pjecer, event, udstillinger, 
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seminarer m.v.

� Kommunikationsmålet er at orientere om mulighederne for fælles aktiviteter og 
stordriftsfordele
- Der skal oplyses om vigtigheden og mulighederne i forbindelse med færgesejlads 
som grundlaget for udvikling på øerne
- Via målrettet information til ejerne og færgeoperatørerne
- Via konkrete samarbejder omkring indkøb, efteruddannelse, reservedele
- Via netværksetablering erfaringsudveksle og samarbejde

Berørte eksterne parter:
- Folketinget
- Søfartsstyrelsen
- Transportministeriet/Trafikstyrelsen
- Økonomi- og Indenrigsministeriet
- Danske maritime/værfter/underleverandører
- Sammenslutningen af danske Småøer
- Søfartsskolerne
- IMO
- Europa – Kommissionen
- Dansk Metal/Søfartens Ledelse
- Danske Havne
- Forskningsinstitutioner
- Erhvervs- og Turistorganisationer

Berørte interne parter:
- Medlemskommunerne
- KL
- Småøernes Færgeselskaber
- Rederiforeningen
- De blå Klyngeorganisationer
- mv.

Pressekontakten varetages på Færgesekretariatets vegne som udgangspunkt af formanden og 
sekretariatslederen – i forhold til lokale interesser vil de respektive kommuner blive inddraget.

De konkrete indsatser fastlægges efter årsmødet på baggrund af de indsatser, der aftales. 
Gode resultater skal selvfølgelig kommunikeres ud.

Ad 8. Valg til Styregruppe (og konstituering)

Der skal vælges ny styregruppe for de næste 2 år.

Følgende kandidater er opstillet:

Overfartsleder Søren Adsersen – Struer
Havne og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard – Haderslev
Direktør Bjarne Hansen – Lolland 
Teknik og udviklingsdirektør Michel van der Linden – Kalundborg
Sekretariatschef Christina Lundbergh – Norddjurs Kommune
Centerchef Kjeld Bussborg Johansen – Svendborg

Kandidaterne blev valgt.
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Efterfølgende konstituerede styregruppen sig med centerchef Kjeld Bussborg Johansen som 
formand.

Ad 9. Næste årsmøde

Det foreslås at afholde næste årsmøde på Ærø torsdag den 26. maj til fredag den 27. maj 
2016 (12-12 arrangement).

Møder i styregruppen bliver tilrettelagt snarest.

Ad 10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.
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