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REFERAT 

Færgesekretariatets Styregruppemøde 14. marts 2019, Odense 

Formanden bød velkommen til mødet kl. 9.30. Udover formanden, Michel van der 

Linden, Kalundborg, deltog Kim T. Jensen (KJ), Norddjurs, Søren Adsersen (SA), 

Struer, Flemming Kortsen (FK), Slagelse samt Max Møller Christensen (MC), Lolland. 

Torben Præstegaard Jørgensen, Svendborg, havde med kort varsel måtte melde 

forfald. Fra Sekretariatet deltog Jan Fritz Hansen (FH) som referent. 

Formanden konstaterede, at dagsordenen kunne godkendes og nævnte kort, at 

Færgesekretariatet netop havde passeret sin fire års fødselsdag. 

Ad. 1 Siden sidst/Aktuelle emner 

FH rapporterede indledningsvis, at der ikke var egentlige udestående punkter i 

forhold til sidste Styregruppemøde og at der var udsendt både Medlemsblad og 

Nyhedsbrev om aktuelle emner. Der var og kom interviews med formanden for 

Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer, direktøren for Søfartsstyrelsen, 

formanden for Folketingets Trafikudvalg samt medværten for det kommende 

Årsmøde, Lollands borgmester. Der havde i årets start været gennemført en halv 

snes medlemsmøder bl.a. om afløserfærgeprojektet. Blandt emnerne omtalt i de 

udsendte månedsrapporter kunne en række forhold omtales: Færgesekretariatets 

teknikere havde været på et par færger, der havde været møde med FOA om den 

nye færgeuddannelse samt med Økonomi-og indenrigsministeriet om 

garantiordningen, møde med formanden for Dansk Metal om afløserfærgen og om 

en mulig borgmesterkonference til efteråret samt introduktion af nye 

indkøbsordninger både for sikkerhedsudstyr og skibsmaling. Endvidere havde der i 

regi af Søfartsstyrelsen været arbejdet med implementering af EU´s 

Passagerskibsdirektiv og regelsanering for de små færger. Formanden konstaterede, 

at der fortsat arbejdedes med en bred vifte af opgaver, og opfordrede Styregruppen 

til at kommentere på rapporterne, hvis noget skulle justeres etc. MC pegede på 

vigtighed af at få koordineret og drøftet overenskomstspørgsmål og formanden 

nævnte, at dette ville blive taget op på et snarligt møde med KL. Omkring 
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afløserfærgen og en eventuel borgmesterkonference om fremtidens 

færgeinvesteringer tilføjede formanden og FK, at der måtte forventes flere krav om 

optimering og standarder, herunder batteridrift, fra en ny regering, ikke mindst hvis 

vi fra færgesektorens side stiller forslag om finansiel assistance eller lignende i 

forhold til behovet for nye færgeinvesteringer. 

 Ad. 2 Arbejdsopgaver og medlemsservice 

FH oplyste, at fælles indkøb har koncentreret sig om søforsikringerne med pæne 

besparelser og forbedringer som resultat. I alt har 15 kommuner benyttet sig af 

tilbuddet. Formanden overvejede en kontakt til et par af de kommuner, som kun 

meget begrænset deltager i optimeringsarbejdet og MC tilføjede, at 

forsikringsspørgsmålet nu lå til afgørelse hos den ansvarlige medarbejder på 

rådhuset. Formanden nævnte, at aftalen med Viking var blevet udvidet efter test 

hos to medlemmer og FH kunne tilføje, at Hempelaftalen var blevet fornyet samtidig 

med at den var blevet udbredt til associerede samt genvejsfærgerne. 

Turismefremmearbejdet drejer sig bl.a. om Ø-passet, som nu søges opgraderet i et 

samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd samt Ø-hoppet i det sydfynske, hvor 

bl.a de relevante borgmestre var blevet kontaktet. Der var udarbejdet en vejledning 

til forbedring af medlemmernes sejlplaner etc. og dette ville nu blive udvidet med et 

tilbud om en enkel, men overskuelig hjemmeside til de overfarter, som ønskede 

dette. Formanden mente, at Ø-passet havde givet god opmærksomhed og arbejdet 

med dette skulle fortsætte. Udover Landevejsprincippet og god turismefremgang 

skal der hele tiden ses på mulighederne for at skabe værdi med færgen og det 

kunne være 1) tættere samarbejde færgerederierne imellem og 2) få fornuftige 

vilkår i forbindelse med de færgeudskiftninger, der skal foretages de næste 5-15 år; 

herunder de rigtige løsninger i forhold til miljøet etc. Dette kunne rykke både på 

turisme og bosætning. Formanden følte, at færgerne fyldte stadig mere politisk og 

de ekstra midler til Landevejsprincippet var meget positivt, men på et tidspunkt 

kunne man nok forvente modkrav i form af miljøtiltag mv. FH oplyste, at lovforslaget 

om forøgede midler var fremsat dagen før og de væsentligste af vore ønsker var 

imødekommet. Efter valget ville Færgesekretariatet arrangere et dialogmøde med 

Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer. SA nævnte, at der sagtens kunne 

komme mere og mere øremærkning af de tildelte midler og fint, hvis man på sigt 

kunne arbejde med samme prisniveau hele året. FH tilføjede at problemerne med 
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gulpladebilerne ville blive adresseret i en særlig bekendtgørelse herom. MC var af 

den opfattelse, at for mange uretmæssigt søgte at få rabat fra Godstakstordningens 

midler. FK mente, at der måske ikke helt var events nok til at holde tilstrækkeligt 

fokus på Landevejsprincippet og formanden understregede nødvendigheden af hele 

tiden at omtale udviklingen på dette felt som en succes. Formanden tilføjede at 

færgen her skulle være i fokus og der spillede ønskerne om mere uddannelse og 

rekruttering ind politisk. Søfartsstyrelsens direktør havde medvirket til at igangsætte 

en fokuseret regelsanering, men der var næppe tvivl om, at det ikke altid er lige 

nemt at få dette gennemført lokalt ude i de enkelte overfarter. FH nævnte, at 

forøgede krav om MOB båd kunne stille krav til øget besætning i visse tilfælde. 

Styregruppen var dog enig i, at der var gode muligheder for at finde andre og rent 

sikkerhedsmæssigt lige så gode løsninger. Der ville snarligt blive afholdt en ny runde 

om regelsanering med en snes forslag rejst af Færgesekretariatets medlemmer. I 

forbindelse med den nye færgeuddannelse har Søfartsstyrelsen stillet sig meget 

konstruktivt og hvis alt lykkes vil det første testhold kunne starte på Marstal 

Navigationsskole efter sommeren. Der ville forinden også blive afholdt nærmere 

drøftelser med FOA om mulighederne. Der var bredt i Styregruppen enighed om, at 

Færgesekretariatet skulle søge en tættere kontakt til KL omkring overenskomst- og 

fagforeningsforhold, herunder se på emner, som ville være relevante at tage op. KJ 

mente, det var vigtigt at få fastlagt en metode til høring/rådgivning i forhold til KL. 

Der udspandt sig en længere drøftelse udenfor referat og FH kunne oplyse at 

spørgsmålene var i proces og formanden ville i løbet af april få mulighed for at 

drøfte spørgsmålet nærmere med KL. MC foreslog i forbindelse med 

simulatortræningen, at denne søgtes udvidet med mere navigatorisk træning i 

sikkerhed ved havneanløb. Formanden foreslog, at Sekretariatet undersøgte 

mulighederne lidt nærmere med de forskellige udbydere. FH kunne tilføje, at de 

såkaldte venlighedskurser ville blive fortsat med besøg hos to af de sjællandske 

medlemmer og at der iøvrigt i et særligt projekt støttet af Syddansk Vækstfond ville 

blive afholdt en række batterikurser for medlemmerne. SA mente, at et netop stillet 

forslag om kurser i farligt gods mv. allerede var dækket af et særligt udviklet e-

learning program. Formanden nævnte i forbindelse med dataindsamling, at 

Færgesekretariatet ville fortsætte med Ø-barometret, som kunne give en god 

indikation af udviklingen i forbindelse med Landevejsprincippet mv. Samarbejdet 

med Sammenslutningen af Danske Øer fungerede godt og formanden foreslog, at vi 
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fortsatte drøftelserne med dem om, hvordan vi kan skabe værdi med færgen 

gennem events etc. 

Ad. 3 Afløserfærgeprojektet  

Formanden oplyste, at otte kommuner foreløbigt havde tegnet sig for brug af 

afløserfærgen i i alt tre måneder. Det er noget mindre end forventet og det lykkedes 

ikke for DTU at få deres forskningsprojekt om autonomi op at stå og derved heller 

ikke indleje færgen i det oprindeligt forventede betydelige omfang. Selvom 

kommunerne nok kunne overtales til at reservere færgen lidt flere uger, så er 

konklusionen, at projektet ikke i øjeblikket vil kunne gennemføres i sin oprindelige 

form. En enkelt kommune ser dog på et særskilt projekt om udvikling af færgefarten 

og det er ikke umuligt at afløserfærgen på den ene eller anden måde kan indgå i 

dette projekt. Der er fortsat også en række uafklarede spørgsmål i forhold til 

statsgaranti, bemanding, finansiering mv. og meget tyder på at projektet vil kunne 

trække noget ud. Enkelte kommuner havde også meddelt, at de fortsat syntes 

lejeprisen var for høj i forhold til andre afløsermuligheder. Derfor bør 

Færgesekretariatet også se på andre/supplerende muligheder, herunder at der over 

de næste 5-10 år bliver behov for nye færger og det er vigtigt at have en plan og en 

model for hvorledes det bedst kan ske. SA mente, at en egentlig standardisering ikke 

var mulig og politikerne skulle ikke tro at dette som sådan løste mulighederne for 

afløsning mv. MC så snarere, omend færgerne næppe blev helt ens, en 

standardisering i mange af elementerne. Han tilføjede, at mange øboere sikkert ville 

blive skuffede, hvis der ikke kom en afløser/standardfærge. Formanden 

understregede, at der formodentlig fra centralt hold ville komme et pres for 

standardisering; det er næppe tilfældigt, at man politisk altid taler om en 

standardfærge snarere end, som vi gør det, en afløserfærge. En vis standardisering 

ville også kunne lede til billigere og mere afprøvede færgekoncepter. 

Færgesekretariatet kunne se nærmere på dette i forbindelse med den 

borgmesterkonference Dansk Metal forventedes at indkalde til samt også i forhold 

til det fremtidige politiske strategiarbejde til erstatning for den Blå Vækstplan samt 

de forskellige finansieringsønsker. Sekretariatet omdelte en oversigt, der viser at to 

tredjedel af medlemsfærgerne er over 20 år gamle.  
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Ad. 4 Kommunalt færgesamarbejde 

Formanden oplyste på foranledning af en henvendelse fra Slagelse kommune, at 

Færgesekretariatet kunne overveje et projekt om mulighederne for et fremtidigt 

mere tæt rederisamarbejde ikke mindst set mere regionalt. Det kunne være et 

emne til det kommende Årsmøde, herunder forslag om en ny arbejdsopgave, der 

nærmere så på mulighederne sammen med vores politiske beslutningstagere. Der 

vil formodentlig blive et pres for endnu bedre drift og samarbejde, eksempelvis som 

det ses indenfor beredskabsområdet. Kommunerne er økonomisk pressede og har 

ofte ikke lige 50 millioner til investering i en ny færge, selvom der kan findes 

leasingløsninger og der fortsat er mulighed for at holde færgeinvesteringerne 

udenfor anlægs-og investeringslofterne. FK tilføjede, at der også var forslag fra 

privat side om teknisk management etc. og det måtte man også forholde sig til. KJ 

nævnte at der allerede var en række mindre eksempler på kommunalt samarbejde 

på færgeområdet. Styregruppen konkluderede, at Sekretariatet skulle udarbejde et 

nærmere oplæg og beskrive nogle første scenarier, modeller mv. til præsentation på 

det kommende Årsmøde. 

Ad. 5 Færgesekretariatets Årsmøde 2019 

Styregruppen tilsluttede sig det skitserede program for Årsmødet idet kun 

medværten, borgmesteren og næstformanden for Landdistriktsudvalget (som sikre 

deltagere) blev nævnt i programmet. Formanden nævnte, at han muligvis ville 

trække deltagende borgmestre og eventuelt styregruppemedlemmerne lidt ind i 

debatten. Samtidig anmodede formanden Sekretariatet om i det reviderede 

Arbejdsprogram for 2019/20, at gøre klar til at tilføje den eventuelle nye opgave om 

øget kommunalt samarbejde på færgeområdet. FH oplyste i forbindelse med 

Kommunikationsplanen, at der kun var foretaget enkelte redaktionelle tilpasninger 

og at der blandt opgaverne måske kun manglede at lave en kronik i formandens 

navn om et aktuelt emne. Lederen i seneste Nyhedsbrev om den nye 

færgeuddannelse havde dog fået fin opfølgning i flere fagmedier. Styregruppen 

tilsluttede sig iøvrigt forslaget om fremover alene mere efter behov, og ikke blot 

hvert år, at skulle gennemgå planen. 
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Ad. 6 Budgetopfølgning 

Formanden nævnte, at regnskabet for 2018 overordnet passede fint med budgettet 

og at en opsparing/buffer på 10-15 procent af budgettet var passende. FK 

forespurgte, om der var nogen flaskehalse eller udfordringer i forhold til størrelsen 

af budgettet. FH kunne oplyse, at dette ikke var tilfældet. Styregruppen tilsluttede 

sig, efter et par opklarende spørgsmål om markedsføringsudgifterne, regnskabet og 

godkendte samtidig det fremlagte budget for 2019. 

Ad. 7 Eventuelt, herunder næste møder 

Der var ikke indkommet yderligere forslag til drøftelse. Formanden anmodede om 

snarlige meldinger, hvis der var Styregruppemedlemmer, der ikke ønskede fortsat at 

stille op. 

Næste møde i Styregruppen blev fastsat til torsdag den 19. september 2019 kl. 9.30-

14.30 igen på Hotel Knudsens Gaard i Odense. 

Formanden takkede for deltagelsen og afsluttede mødet kl. ca. 13. 

 

 

(marts 19/ FH) 
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