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Færgesekretariatets Styregruppemøde 25. september 2018, Odense 
 
Formanden bød velkommen til mødet kl. 9.30. Udover formanden, Michel van der Linden, 
Kalundborg, deltog Torben Præstegaard Jørgensen (TJ), Svendborg, Søren Adsersen 
(SA), Struer, Flemming Kortsen (FK), Slagelse samt Max Møller Christensen (MC), 
Lolland. Kim T. Jensen, Norddjurs, var forhindret pga. budgetforhandlinger i kommunen og 
fra Sekretariatet deltog Jan Fritz Hansen (FH) som referent. 
 
Formanden bad indledningsvis om et minuts stilhed til minde om tidligere 
styregruppemedlem Jens Kloster Hedegaard. Æret være hans minde.  
 
Formanden konstaterede derefter, at dagsordenen kunne godkendes og bød MC 
velkommen i Styregruppen. Det var vigtigt, at der var såvel en geografisk, 
størrelsesmæssig samt faglig balancering og selvom Styregruppens opgave var mere 
overordnet, så var det også nødvendigt at se relativt detaljeret på flere af sagerne for at 
kunne rådgive og sparre bedst muligt med sekretariatslederen, som ofte står lidt alene 
med udfordringerne. 
 
 
Ad 1. Siden sidst / Aktuelle emner 
 
 
FH orienterede kort om opfølgning efter sidste Styregruppemøde samt Årsmødet i Odder. 
Nyhedsbrevet fra juni og de udsendte månedsrapporter og det netop udkomne september 
nyhedsbrev beskrev de forskellige indsatser. Der var sidst blevet spurgt særlig til to emner; 
den nye havnelov og kravene til plejeassistance på øerne. Formanden mente umiddelbart, 
at udviklingen om sidstnævnte lå lidt udenfor Færgesekretariatets regi, da det drejede sig 
om andre budgetter i kommunerne. Der kunne dog eventuelt orienteres om udviklingen i et 
kommende nyhedsbrev, idet det ikke helt kan afvises at meget firkantede og 
omkostningstunge løsninger kunne få en afsmittende effekt på færgebudgetterne.  
 
 
Med hensyn til havneloven var særlig Kommunernes Landsforening bekymret over de 
bureaukratiske krav til todelt organisation for havn og havneoperationer grundet mulig 
konkurrenceforvridning mellem kommunale og private aktiviteter. SA havde fra Danske 
Havne fået oplyst, at det kunne trække en del ud inden der forelå et mere konkret 
lovforslag. FH kunne bekræfte, at selvom havneloven var på lovprogrammet, så var det 
vurderingen, at der kunne gå nogen tid og at omsætningsgrænserne, for hvornår havnene 
var omfattet, forventedes at blive sat betydeligt op, således at de fleste af vore 
færgehavne næppe vil blive omfattet af den nye regulering. 
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Ad 2. Arbejdsopgaver og medlemsservice 
 
 
2.1 Status 
 
FH kunne oplyse, at opgaven med Fælles Indkøb aktuelt var koncentreret om søforsikring, 
hvor næsten alle kommunerne nu havde opnået væsentlige besparelser og forbedringer af 
vilkårene. I den kommende tid ville der blive gennemført en ny runde for at se, om der ikke 
kunne findes yderligere besparelser på dette område. Samtidig blev der konkret set på, 
om aftalen med Viking om redningsflåder kunne udvides til bl.a. brandudstyr. Begge de to 
rammeaftaler var i øvrigt nu blevet udbredt til alle medlemmer af Småøernes 
Færgeselskaber. 
 
 
Formanden syntes, det var meget positivt at Færgesekretariatet således også kunne 
medvirke til at forbedre markedssituationen for den mindre danske færgesektor. 
Styregruppen var enig om, at formanden godt fra tid til anden kunne spørge lidt til 
kollegaerne i de kommuner, som af den ene eller anden grund endnu ikke rigtig var 
kommet med på fordelene ved de fælles indkøbsaftaler. 
 
 
Færgesekretariatets abonnementsaftale med advokatfirmaet Njord havde også været 
benyttet af flere medlemmer. FK nævnte at i Slagelse havde Korsør Havn opsagt deres 
aftale om drift af færgerne og derfor overvejedes det at tage driften hjem til kommunal drift. 
Her havde Færgesekretariatet været til god hjælp sammen med advokatfirmaet. På 
længere sigt kunne det dog også være interessant at se nærmere på samdrift med andre 
kommuner. En særlig udfordring var nu ønsket om at samdrifte besætningerne på de to 
færger, hvor besætningerne umiddelbart var tøvende. Styregruppen var enig om, at med 
den nødvendige oplæring på de forskellige færger, var det den eneste rigtige 
fremgangsmåde for at opnå fleksibilitet og optimere driften. FH tilføjede at 
Færgesekretariatet sammen med Kommunernes Landsforening ville nedsætte en lille 
task-force, der kunne se lidt nærmere på færgernes overenskomstmæssige udfordringer. 
 
 
MC oplyste at forundersøgelserne omkring uniformer og arbejdstøj forløb positivt og det 
kunne sandsynligvis udbredes til andre, som et initiativ under Fælles Indkøb punktet. 
 
 
FH omtalte kort Ø-passet, som nu var overdraget til Landdistrikternes Fællesråd, men hvor 
vi fortsat er med i et partnerskab om at udvikle dette, eventuelt også i forhold til 
pakkerejser mv. Det sydfynske Ø-hop havde også i år været en stor succes, men på grund 
af kommunernes stramme budgetter var det hele tiden en udfordring at holde projektet på 
god kurs. Udover at søge fondsmidler etc. så mente TJ også, at det måtte søges at 
aktivere/interessere de relevante borgmestre yderligere for at give projektet bedst mulig 
opbakning. 

mailto:mail@faergesekr.dk


 

                                         
                                                          
 

Færgesekretariatet – Vestergade 1 – 5970 Ærøskøbing – Tel: 70 22 02 28 – Mail: mail@faergesekr.dk – www.faergesekr.dk 
 

 
 
Færgeuddannelsen lader fortsat vente lidt på sig, men den seneste melding fra 
Søfartsstyrelsen var, at der skulle søges en yderligere forenkling. Styregruppen 
opfordrede sekretariatet tilfortsat at presse på for en målrettet uddannelse uden alt for 
store sejladskrav. Færgesekretariatet fortsatte også med simulatortræningen i Stockholm, 
nu med et tredje hold. De deltagende overfarter følte alle, at det gav gode 
energibesparelser og Marstal Navigationsskole arbejder også konkret på at kunne udbyde 
nogle tilsvarende kurser herhjemme. FH kunne oplyse at de såkaldte venlighedskurser nu 
havde været gennemført i fire kommuner og flere var på vej. Styregruppen opfordrede til at 
fortsætte dette arbejde med fokus på færgepersonalets servicevenlighed og værktøjer til at 
undgå konfliktoptrapning mv. 
 
 
Dataindsamlingen via Ø-barometret fortsætter og Styregruppen mente godt, at 
Sekretariatet kunne bede medlemmerne om de mest basale overfartstal mv., hvis det blev 
gjort så enkelt og nemt som muligt. Omkring bookingsystemer søger Færgesekretariatet 
også at brede Team Jacobsens tilbud mere ud, men ser samtidig på om vi kan opnå 
enklere løsninger, særlig for de overfarter med mere overskuelig trafikvolumen. I den 
forbindelse ville vi også få input fra de to piger der under navnet Ødysséen har rejst det 
danske ørige tyndt de sidste somre. Formanden foreslog, at Sekretariatet i første omgang 
præsenterede nogle af disse booking ideer lidt nærmere for Styregruppen. 
 
 
FH oplyste, at det særlige ECOPRODIGI projekt om energioptimering nu var i gang på fire 
medlemsoverfarter og Aalborg Universitet havde som projektleder omtalt 
besparelsesmulighederne meget positivt på deres hjemmeside. 
 
 
Ad 2.2 Evaluering af Landevejsprincip mv.  
 
 
Formanden nævnte, at efter offentliggørelsen af Økonomi-og indenrigsministerens 
evalueringsrapport, var Færgesekretariatet fra mediernes side blevet anmodet om 
kommentarer. Vi valgte at fortsætte den kurs, der tidligere er skitseret, dvs. efterlyse 
løsninger, som kan bringe de kommuner, der endnu ikke rigtig er blevet en del af 
successen, bedst muligt med. Vi fastholder ønsket om det fulde Landevejsprincip også i 
højsæsonen; vi ønsker ikke en større omfordeling, men snarere et mindre ekstra budget 
på nogle få millioner DKK, så alle kan komme pænt med allerede nu. FH kunne tilføje at vi 
havde haft de relevante politiske kontakter og der var en vis lydhørhed for vores forslag; 
som i øvrigt også ligger på linje med Sammenslutningen af Danske Småøer. Styregruppen 
tilsluttede sig det udsendte strategipapir, herunder at vi bør finde gode argumenter mod 
nogle politikeres opfattelse af, at markedet allerede er mættet i højsæsonen og der ikke er 
behov for at udvide princippet til denne periode. Prioriteten er dog først at få alle 
kommuner med nu og så se på højsæsonen senere. 
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Ad 2.3 Afløserfærgen  
 
 
Styregruppen tog det udsendte statusnotat til efterretning, herunder det meget støttende 
brev fra Erhvervsministeren. Formanden foreslog, at Sekretariatet nu tog fat på, i første 
omgang de interesserede kommuner og institutioner for lidt nærmere at indgå aftaler om 
brug af afløserfærgen. FH nævnte, at alt tydede på at garantien under Finansloven kom på 
plads, så nu arbejdedes på finansierings- og driftsaftalerne. Med hensyn til sidstnævnte 
ville Svendborg senere præsentere et lidt mere detaljeret driftsbudget. Der var dog fortsat 
flere udeståender bl.a. omkring projektets endelige pris samt nogle af de tekniske detaljer 
omkring selve færgens indretning. Det sidste punkt ville blive drøftet nærmere i løbet af 
efteråret med alle de relevante teknikere/brugere i sektoren.  
 
 
Ad 2.4 Regelsanering  
 
 
Formanden henviste til sit konstruktive møde med Søfartsstyrelsens direktør. Overordnet 
lægger regeringen pres på ønsket om modernisering og regelsanering og derfor er der nu 
en god mulighed for også at få vores regelsæt efterset. Vi har blot nævnt nogle mulige 
eksempler og henvist til forslagene i regeringens Blå Vækststrategi, herunder 
afløserfærge, færgeuddannelse og forskellige test/udviklingsforsøg. På den baggrund er 
det aftalt, at Søfartsstyrelsen indkalder et lille team fra Færgesekretariatet for konkret at se 
på det kommende regelsæt for færger under 24 meter samt på implementeringen af det 
nye Passagerskibsdirektiv. Som supplement til disse møder, vil formanden, og når det 
passer Styregruppen, afholde et årligt statusmøde med Søfartsstyrelsens ledelse. I den 
forbindelse har vi også påtaget os at fravælge mindre vigtige eller uigennemførlige forslag 
og koncentrere os om de vigtigste og bedste muligheder. Styregruppen tilsluttede sig den 
skitserede plan. 
 
 
 
Ad 3. Budgetopfølgning 
 
 
Der omdeltes en opgørelse for perioden januar-september 2018 udarbejdet af Ærø 
Kommune. Med nogle mindre forskydninger mellem budgetposterne følger udgifterne 
budgettet for 2018 og formanden anførte at et forventet “overskud” på 200-300.000 DKK 
var en passende buffer i forhold til Færgesekretariatets aktiviteter og forpligtigelser. 
Styregruppen tog budgetopfølgningen til efterretning.  
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Ad 4. Kommende møder  
 
 
Formanden nævnte, at han efter møde med Lollands borgmester havde aftalt et Årsmøde 
på Fejø og i Maribo lidt efter samme model som mødet sidst på Tunø/Odder. FH tilføjede, 
at de foreløbige detaljer lige var rundet med MC og at vi bl.a. kunne søge at få 
Søfartsstyrelsen og pigerne fra Ødysséen til at give nogle indlæg. Formanden foreslog at 
regelsanering, afløserfærgen og medlemsservice kunne være relevante temaer. 
Derudover kunne der også, selvom der ikke var et egentligt krav herom, ses på en lidt 
nærmere evaluering af Færgesekretariatets opgaver og at i den forbindelse, kunne udover 
medlemmerne også borgmestrene, landspolitikerne samt relevante styrelser måske 
spørges. Der var også en løbende dialog med Kommunernes Landsforening. Efter et valg 
kunne der i øvrigt gennemføres et arrangement med det nye Folketingsudvalg for 
Landdistrikter og Øer. Formanden ville inden næste møde overveje mulighederne lidt 
nærmere.  
 
 
Næste Styregruppemøde blev aftalt til torsdag den 14. marts 2019 kl. 9.30-14.00 i 
Odense. 
 
 
Ad 5. Eventuelt  
 
 
FK spurgte til Afløserfærgen og visionerne om standardisering. SA og MC var af den 
opfattelse at der var relativt store forskelle mellem overfarterne og at man skulle være 
varsom med alt for meget ensretning. Formanden understregede, at stordriftsfordelene 
også kunne opnås på samme vis som eksempelvis bilindustrien, hvor bilerne var 
forskellige, men mange af komponenterne ens. Der måtte nok forventes et politisk pres for 
en vis standardisering og effektivisering i forhold til fremtidige færgeinvesteringer. FK var 
enig og TJ tilføjede, at der efter alt at dømme ville komme nogle politiske ønsker og her 
skal vi selvsagt søge at være på forkant med udviklingen. 
 
 
Der var ikke yderligere punkter til drøftelse og formanden hævede mødet kl. 14.00 
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