
Uddrag af 

Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 3. marts 2016, Maribo 

 

Mødet startede kl. 10.00. I mødet deltog formanden Kjeld Bussborg Johansen, Bjarne Hansen og 

Søren Adsersen. Michel van der Linden, Christina Lundbergh og Jens Kloster Hedegaard havde 

meldt forfald. Fra sekretariatets side deltog Jan Fritz Hansen, der samtidig fungerede som referent 

Formanden bød velkommen, takkede Bjarne Hansen for værtsskabet og konstaterede at 

Styregruppen i henhold til Færgesekretariatets forretningsorden var beslutningsdygtig. 

Dagsordenen blev godkendt, idet der herudover også ville blive drøftet høringen om 

landevejsprincippet og oplægget til en lille færgefilm. Der var indkommet skriftlige kommentarer fra 

Jens Kloster Hedegaard og Christina Lundbergh og disse ville indgå i drøftelserne under de 

enkelte punkter. 

 

Ad dagsordenens pkt. 1: Siden sidst/Aktuelle emner  

Formanden indledte med at konstatere, at alle opgaverne fra det sidste Styregruppemøde 27. 

august 2015 i Aarøsund nu i realiteten var blevet søsat. Færgesekretariatet havde publiceret sin 

første brochure og den var blevet vel modtaget. Det kunne drøftes, om man skulle fortsætte med 

en egentlig tryksag og spørgsmålet om en faglig medarbejder burde lige vendes igen. Formanden 

har løbende afholdt orienteringsmøder med sekretariatslederen og der er udsendt 

månedsrapporter om arbejdet til Styregruppen. Formanden bad sekretariatslederen om kort at 

supplere de udsendte rapporter. 

Sekretariatslederen nævnte at en del af emnerne ville blive nærmere berørt under drøftelsen af 

arbejdet i Projektgrupperne. Der var løbende en rimelig positiv opmærksomhed fra pressens side 

med artikler om Færgesekretariatets arbejde på månedsbasis og en hel del politiske møder. I løbet 

af februar havde Færgesekretariatet haft sine skibsingeniører på besøg både på Endelave og 

Hjarnøfærgen og lavet små rapporter om forskellige enkle optimeringsforslag. Tidligere havde 

sekretariatet rådgivet Slagelse kommune i forbindelse med deres overvejelser om indkøb af en lille 

afløserfærge. Temadagen i Horsens havde været velbesøgt og der var fremkommet en række 

forslag til yderligere arbejdsopgaver, som ville blive drøftet under dagsordenens pkt. 4. Endvidere 

ville der blive fulgt op med et kursus om Rederansvar. Der havde også været en løbende kontakt 

med embedsværket herunder med Indenrigsministeriet. 

Formanden understregede at han var optaget af at få et opdateret arbejdsprogram på plads til 

Årsmødet og ligeledes at den rigtige forventningsafstemning også sikredes i forhold til politikerne 

samt KL. Færgesekretariatets fremmøde for Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer havde 

været meget positivt og der var god ros for det hidtidige arbejde. Relationen til KL var også vigtig 

og der var derfor fastsat et møde til primo maj måned med deres Udvalg for Teknik og Miljø, hvor 

det bl.a. ville blive søgt afklaret, hvilke elementer Færgesekretariatet særlig skal evalueres på, når 

4-års perioden udløber. Bjarne Hansen mente at KL ofte var meget generelle i deres 



indfaldsvinkel, så det kunne være vanskeligt at få en detaljeret forventningsafstemning, men at 

staten nok i forbindelse med deres både generelle og specifikke tilskud til færgeområdet ville se på 

hvorledes, der blev effektiviseret; flere kommuner herunder Lollands var allerede i færd med 

sådanne analyser. Færgesekretariatet kunne eventuelt vurdere om de med nogle af deres 

rapporter om optimering i ”øjenhøjde” kunne supplere. Søren Adsersen pegede i forbindelse med 

KL på at de nok i denne sammenhæng ville spørge i de enkelte kommuner. Formanden tilføjede at 

en evaluering af Sekretariatet måtte forventes senest i foråret 2018 måske allerede før. En 

eventuel foreløbig melding fra KL kunne tages med til Årsmødet. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2: Den færgepolitiske situation 

Formanden vurderede at der generelt var en positiv opmærksomhed omkring færgerne; 

godstakstreduktionen fra sidste år og det delvise landevejsprincip, som starter op efter 

sommerperioden i år. Det havde også tydeligt fremgået af mødet med Folketingsudvalget, hvor 

Færgesekretariatet var blevet inviteret som opfølgning på sekretariatslederens tidligere drøftelser 

med politikerne og udvalgssekretæren. Vi var i den forbindelse også blevet direkte opfordret til at 

komme tilbage eller fremføre vore synspunkter over for Udvalget. Færgesekretariatets brochure og 

vort indlæg under fremmødet lå nu i øvrigt som officielle Christiansborg dokumenter. Der havde 

været et stort fremmøde og interesse med 10-15 politikere og de havde direkte komplimenteret 

Færgesekretariatet for hvad, der var nået indtil videre. Nu gælder det som om at fastholde denne 

kurs og også supplere med de rigtige opgaver fra Temadagen i Horsens. I den forbindelse kan vi 

også overveje at invitere nogle af udvalgsmedlemmerne til Årsmødet. Bjarne Hansen tilføjede at 

udvalgets næstformand Lennart Damsbo-Andersen fra Lolland var meget positiv i forhold til ø-

færge området. 

Formanden oplyste, at Færgesekretariatet ville være repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm 

til juni, hvor formanden og sekretariatslederen ville deltage i debatter i samarbejde med 

Sammenslutningen af danske Småøer og eventuelt Folkemødets hovedsponsor Færgen A/S. 

Indfaldsvinklen ville være, at hvis det var godt for færgerne, så var det også fordelagtigt for 

øboerne. 

Formanden nævnte, at der som nævnt på sidste Styregruppemøde også blev set på mulighederne 

for et afholde et mere politisk præget Årsmøde på Christiansborg. Sekretariatslederen kunne 

sondere nærmere med udvalgssekretæren, hvornår det ville være mest hensigtsmæssigt, måske 

senere når evalueringen af Færgesekretariatet nærmede sig. Bjarne Hansen syntes det var en ide, 

der klart burde forfølges og at evalueringen skulle forberedes i god tid.  

 

Ad dagsordenens pkt. 3: Status for Projektgrupperne 

Formanden bad indledningsvis sekretariatslederen om at orientere om den seneste udvikling i 

forhold til det udsendte materiale. Der var fremkommet en kommentar fra Jens Kloster Hedegaard 

om at repræsentationen i Projektgrupperne burde vurderes nærmere, herunder om nogen af de 

skibsingeniørfirmaer, som har bygget ø-færgerne skulle inddrages. Sekretariatslederen kunne 

oplyse at OSK- ShipTech var blevet inviteret til afløserfærgegruppen, men ikke hidtil havde 



reageret, ligesom det generelt havde vist sig vanskeligt at rekruttere flere repræsentanter til 

projektgrupperne. Formanden foreslog at sekretariatslederen sammen med Jens Kloster 

Hedegaard undersøgte om der var nogen nye konkrete kandidater. 

Sekretariatslederen oplyste med henvisning til det udsendte Bilag 1, at den hidtidige indsats havde 

koncentreret sig om at afdække mulighederne under de enkelte punkter og at det først var nu at 

projektgruppernes deltagere mere aktivt skulle vurdere, hvilken kurs der med fordel burde lægges 

inden for de enkelte områder. Projektgruppen om Statistik/Fakta var næsten klar til at sende et 

spørgeskema ud til medlemmerne, men det afventede bl.a. om der var emner, som med fordel 

kunne belyses samtidig i forbindelse med arbejdet om Fælles indkøb. Projektgruppen om Fælles 

indkøb/samdrift var i gang med at afdække mulighederne. Ærø, Svendborg og Faaborg/Midtfyn var 

blevet besøgt af indkøbskonsulenten og det fremgik, at der var et potentiale for fælles besparelser 

inden for en række udgiftsposter, herunder eksempelvis også redningsmidler, hvor en fælles aftale 

kunne være formålstjenlig. Det er nu planen i næste række at besøge en række af de sjællandske 

medlemmer. Søren Adsersen følte at også for store krav fra Søfartsstyrelsen spillede ind i relation 

til de store udgifter til redningsmidler. Bjarne Hansen understregede at kommunerne ofte var 

bundet op på deres egne indkøbsaftaler, men under alle omstændigheder ville det være 

interessant at få et godt benchmark. Formanden imødeså en skematisk oversigt over priserne og 

dermed besparelsesmulighederne. 

Sekretariatslederen nævnte i forbindelse med projektgruppen om Afløserfærge at arbejdet under 

alle omstændigheder måtte ses i sammenhæng med den arbejdsgruppe om emnet, som 

regeringen påtænkte at nedsætte. Bjarne Hansen anså det for et vigtigt punkt, selvom 

værftsophold var blevet stadig kortere, men der kunne også være andre opgaver i forbindelse med 

kapacitetsudfordringer mv. Søren Adsersen tilføjede at dette helt overordnet var en vanskelig 

opgave både praktisk og juridisk. Formanden pegede på, at det var nødvendigt at undersøge 

mulighederne også fordi øboerne pressede politikerne i dette spørgsmål. Måske kunne en 

afløserfærge være en i en lidt mindre størrelse som også kunne bruges til turistformål og man 

kunne eventuelt skele lidt til nogle af de norske projekter. 

Sekretariatslederen oplyste at projektgruppen om Færgeturisme havde et oplæg klart om en særlig 

Temadag. Forlaget var at afholde denne i et samarbejde med Femøfærgen og det ville samtidig 

blive analyseret om der var nogle af de regionale Vækstforums-midler, som kunne bringes i spil. 

Bjarne Hansen syntes det var værd at prøve. Der var sammen med sammenslutningen af danske 

Småøer set på et projekt med et såkaldt Ø-Pas, hvor turisterne kunne samle på ø-besøg. Det ville 

forudsætte at færgerne havde et lille fast stempel/lille enkel tryktavle, som kunne anvendes. Det 

ville blive forsøgt at nå den kommende sæson, men foreløbig uden rabattilbud eller lignende. 

Styregruppen kunne tiltræde forslaget, hvis det ikke indebar besvær for færgerne og hvis 

Færgesekretariatet kun skulle bidrage med en mindre del af det foreløbigt skitserede budget. 

Christina Lundbergh havde meddelt at hun umiddelbart så positivt på Ø-hop forslag og eventuelle 

tilknyttede portaler. Samtidig var Styregruppen indstillet på at se positivt på Færgens forslag om en 

særlig Ø-ferie portal, men det måtte konkretiseres yderligere og i øvrigt være op til særlig 

turistattraktionerne på øerne om de ville betale de 12 procent i gebyr til en sådan portal.   

I forbindelse med projektet om Færgepersonale kunne sekretariatslederen meddele, at der nu lå et 

tilbud fra JOB2SEA om en vikarordning for færgepersonale. Søren Adsersen foreslog, at det 

forinden bredere udsendelse af tilbuddet blev undersøgt, om de potentielle ansøgere besad de 



nødvendige kompetencer (vikarfirmaet er efterfølgende anmodet om at belyse dette). Det var også 

vigtigt, at man kunne regne med at få de samme vikarer igen fra gang til gang. Sekretariatslederen 

tilføjede at det i forbindelse med rekruttering til færgerne og en eventuel særlig færgerettet 

uddannelse var lykkedes at få Søfartsstyrelsen til at indkalde til en arbejdsgruppe med 

interesserede parter, som kunne vurdere mulighederne.  

Sekretariatslederen nævnte i forhold til projektgruppen om rammevilkår og i fortsættelse af de 

tidligere bemærkninger, at der løbende var en dialog med embedsværket og politikerne om 

afrapporteringen af godstakstreduktionen og den første introduktionen af Landevejsprincippet. 

Sidstnævnte var nu sendt i høring også til Færgesekretariatet og spørgsmålet ville blive drøftet 

nærmere under dagsordenspunktet Eventuelt.  

 

Ad dagsordenens pkt. 4: Arbejds- og Kommunikationsplan 

Formanden henviste til det udsendte Bilag 2 om forslag til nye arbejdsopgaver fra Temamødet i 

Horsens. Styregruppen besluttede, at arbejdet om miljø/klima sammen med information om de 

nyeste teknologiske muligheder blev behandlet i den allerede eksisterende projektgruppe: 

Afløserfærge. Sidstnævnte kunne også belyses nærmere i forbindelse med eksempelvis en teknisk 

Temadag. Forslaget om en yderligere benchmarking kunne indgå som fase to i Fakta 

projektgruppen. Forslaget om erfaringsopsamling/drejebog i forbindelse med nybygning af færger 

samt hjælp til at finde de rigtige rådgivere til udbuds- og nybygningsovervejelser, herunder dokning 

var en sekretariatsopgave og ville mere få karakter af et katalog om hvem, man kan kontakte. 

Forslaget om et kursus om rederansvar vurderedes at have bred interesse og umiddelbart vil et 

kursustilbud fra SIMAC blive gennemført. Spørgsmålene om rådgivning vedrørende forebyggende 

vedligeholdelse og kompetenceopbygning/efteruddannelse i daglig færgedrift var derimod 

områder, som Styregruppen vurderede at de enkelte overfarter allerede havde styr på. Ligeledes 

besluttedes det at info og meldinger om kommende tekniske/nautiske regler allerede dækkedes af 

arbejdet i Småøernes Færgeselskaber. Jens Kloster Hedegaard havde indsendt en række 

kommentarer, som blev adresseret i forbindelse med ovennævnte beslutninger. Formanden 

foreslog, at der på det kommende Årsmøde blev redegjort for disse forslag til yderligere 

arbejdsområder for Færgesekretariatet. 

Formanden pegede på det udsendte Bilag 3 om forslag til en ny udgivelse af et blad i forbindelse 

med Årsmødet og efterfølgende. Sekretariatslederen nævnte, at hensigten var at få et mere fagligt 

og konkret indhold end i den udarbejdede profilbrochure. Formanden tilføjede at der tidligere 

havde været forslag om alene at anvende digitale medier i denne sammenhæng, men 

Styregruppen følte at det var mest hensigtsmæssigt at benytte begge kommunikationskanaler for 

at sikre synlighed, ligesom det var lettere at have trykte udgaver på færgerne etc.  Christina 

Lundbergh havde indsendt en støttekommentar til udgivelse af et blad samt i øvrigt også en 

eventuel færgefilm. Formanden konkluderede, at der skulle arbejdes videre med et blad, som 

skitseret i bilaget med journalist Lise Mortensen Høy og at den første udgave skulle foreligge til 

Årsmødet i maj. Samtidig besluttede Styregruppen, at der produceres en lille færgefilm baseret på 

et tilbud fra Henrik Denta Kommunikation & Storytelling, som på en god måde kort skulle vise at 

forudsætningen for liv på øerne er færgerne og i den forbindelse også fortælle lidt om det fælles 

Færgesekretariat. Filmen skal kunne vises i forbindelse med møder, på hjemmesiden og gerne på 



lokalaviserne og – radioernes hjemmeside, YouTube etc. Konkret ville filmen blive søgt 

gennemført med hjælp fra Strynøfærgen. Styregruppen besluttede endelig ikke at gå videre med et 

alternativt tilbud om endnu en reklamefinansieret publikation. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5: Forberedelse af Årsmødet til maj 

Formanden henviste til det udsendte Bilag 4 indeholdende et første programudkast. Styregruppen 

tilsluttede sig forslaget og foreslog at det blev beskrevet, hvilke færger man kunne ankomme med, 

lidt om parkering i Svendborg, som ikke altid er helt enkelt - og at Færgeselskabets 

kommunikationsplan indgik i evalueringen af arbejdet. Formanden foreslog at man udover 

repræsentanterne i Færgesekretariatet inviterede et lille politisk panel; formandsskabet fra 

Udvalget for landdistrikter og Øer samt en repræsentant fra hvert parti. Ligeledes ville 

kommunernes borgmestre og den relevante udvalgsformand blive inviteret sammen med en række 

centrale embedsmænd og enkelte fagjournalister samt Danske Kommuner. Alle disse gæster ville 

blive tilbudt Årsmødets første dag (samt middagen for interesserede), medens anden dagen ville 

blive mere intern for repræsentanterne i Færgesekretariatet. Det ville ikke blive opkrævet 

deltagerpris i forbindelse med Årsmødet. 

 

Ad dagordenens pkt. 6: Budgetopfølgning 

Sekretariatslederen kunne oplyse at Ærø som værtskommune var i gang med at etablere en 

kontooversigt som svarede til Færgesekretariatets budgetposter og at et sådant regnskab for 2015 

ville blive sat op i løbet af kort tid. Resultatet for året havde været som forventet med et overskud. 

Samtidig vil der blive fremlagt et opdateret budget 2016 for Styregruppen, men der forventedes 

dog ikke særlige afvigelser fra det tidligere vedtagne. Formanden understregede at der for hvert år 

budgetteres med et ”overskud” reserveret til eventuel ansættelse af en konsulent i 

Færgesekretariatet. Styregruppen tiltrådte at dette beløb kunne anvendes til løbende ad hoc 

konsulentanvendelse i afventning af en eventuel senere beslutning om fastansættelse. 

Sidstnævnte kunne eventuelt drøftes nærmere på det næste Styregruppemøde til efteråret. 

Sekretariatslederen nævnte kort at der var indgået en kontrakt om sekretærbistand med en af 

Ærøfærgernes sekretærer, Lotte Rhodes Clausen. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7: Næste møder i Styregruppen 

Formanden foreslog henset til vigtigheden af at flest mulige Styregruppemedlemmer kunne nå 

frem til mødet at dette blev lagt midt i landet. Konkret besluttedes det at mødet ville blive afholdt 

hos formanden i Vester Skerninge den 18/8, 1/9, 6/9 eller 29/9 kl. 10-15. (Efterfølgende er mødet 

blevet fastsat til den 6. september 2016 kl. 9.30-14.30) 

 

Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt 



Formanden orienterede kort om samarbejdsaftalen indgået med Småøernes Færgeselskaber, der 

sigter på god koordination samt undgåelse af duplikering af arbejdet og som nu ligger på 

hjemmesiden. 

Afslutningsvis drøftedes den udsendte høringsskrivelse fra Indenrigsministeriet om 

Landevejsprincippet. Christina Lundbergh havde udtrykt tilfredshed med fleksibiliteten til lokal 

prisfastsættelse, men ligesom Jens Kloster Hedegaard efterlyst bedre muligheder for at lade 

ordningen omfatte flere måneder end foreslået. Søren Adsersen oplyste, at han mente flere 

overfarter ville pege på nødvendigheden af større kalender fleksibilitet herunder også i selve 

skoleferien. Formanden mente umiddelbart, at det ville være vanskeligt at udbrede princippet til 

selve højsæsonen, men for resten af året var det måske lettere at blive helt eller delvis 

imødekommet. Der var forskellige forlydender om at støttebeløbene for de enkelte kommuner ikke 

var helt så store som tidligere forudset og også meget stor variation i hvad, man kunne forvente til 

den enkelte overfart. Sekretariatslederen ville søge at præsentere Styregruppen for et udkast til 

høringsvar som tog højde for de fremkomne synspunkter, herunder søge den maksimale 

fleksibilitet på alle punkter og pege på at det må være den enkelte ø´s behov, som er i fokus. Man 

kunne måske også argumentere, at når det kun er et absolut delvis landevejsprincip, som 

gennemføres i starten, så kunne fleksibiliteten for lokale beslutninger i stedet passende 

maksimeres. 

 

Mødet hævedes kl. 15 og formanden takkede endnu engang Lolland for værtsskabet. 
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