
 

Uddrag af referat, Færgesekretariatets Styregruppemøde 27/8-15, Aarøsund

 

 

Mødet startede kl. 10.05. I mødet deltog formanden Kjeld Bussborg Johansen, Michel van der 
Linden, Christina Lundbergh, Søren Adsersen og Jens Kloster Hedegaard. Bjarne Hansen havde 
meldt forfald. Fra sekretariatets side deltog Jan Fritz Hansen og fungerede samtidig som referent.

 

Formanden bød velkommen og takkede Jens Kloster Hedegaard for hans værtskab for dagens 
møde. Keld Møller fra Ærøfærgerne, som normalt var observatør, havde valgt at stå over og det 
var som udgangspunkt ikke længere, efter at opstartsfasen var overstået, tanken fast at invitere 
Eske Groes eller andre fra KL.

 

 

Ad dagsordenen pkt. 1. Siden sidst

 

Formanden bad sekretariatslederen om kort at indlede med udgangspunkt i den udsendte 
aktivitetsoversigt. Sekretariatslederen kunne oplyse, at der havde været en lang række 
henvendelser fra underleverandører, som gerne ville etablere kontakt eller tilbyde 
indkøbssamarbejder med Færgesekretariatet. Emnerne var meget varierende; alt fra olieindkøb, 
fælles forsikring, energioptimering til bookingsystemer og afløserfærgeprojekter. Der ville blive set 
nærmere på disse forslag i forhold til nogle af de arbejdsgrupper, der forventedes nedsat med 
medlemmerne. Formanden understregede, at der ikke skulle formidles reklame som sådan for alle 
disse virksomheder, men snarere koordineres og på baggrund af mere konkrete henvendelser 
hjælpe kommunerne med hvem, som eventuelt kan løse deres udfordringer.

 

Sekretariatet have senest formidlet en forespørgsel fra Marstal Navigationsskole om korte fuldt 
finansierede erhvervspraktikophold på færgerne og flere af overfartslederne havde taget godt imod
forslaget. Styregruppen følte, at det flugtede godt med sekretariatets rekrutteringsbestræbelser. 
Der havde også været en del kontakter med repræsentanter for de relevante fagforbund, Søfartens
Ledere, FOA og Dansk Metal om både rekrutterings- og uddannelsesspørgsmål. Forsknings- og 
undervisningsministeriet havde også vist interesse for et større fokus på den kommunale 
færgesektor.

 



Sekretariatet ville i lighed med tidligere følge op med en rapport for aktiviteterne i løbet af juli og 
august samt lidt af september mere samlet henset til, at der havde været relativt stille i nogle af 
sommermånederne.

 

Endelig kunne det oplyses at alle kommuner undtagen en enkelt, som der dog var aktuel dialog 
med, havde underskrevet samarbejdskontakterne med Ærø Kommune. Styregruppen anbefalede 
at der blev lavet en lille plan sammen med Ærø Kommunes administration om, hvorledes 
medlemsbidragene bedst og mest enkelt kunne sikres indbetalt.

Ad dagsordenens pkt. 2. Evaluering af Årsmødet og forslag til endelig arbejdsplan

 

Formanden skitserede kort hovedsporene fra drøftelserne på årsmødet, herunder at 
Færgesekretariatet ville blive målt på hvad, der lykkes at introducere af optimeringsløsninger samt 
også i relation til det andet hovedspor; netværksetablering.

 

Styregruppen havde en længere drøftelse om den fremtidige arbejdsplan med udgangspunkt i det 
udsendte forslag. Især var der fokus på at identificere de vigtigste projekter og så måle interessen 
på disse både emnemæssigt og ud fra hvem, som deltager aktivt i arbejdet. Der var enighed om, at
sekretariatets arbejde fremover skulle basere sig på en plan med tentative tidsterminer og del-
opgaver som beskrevet i vedlagte Bilag 1.

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Kommunikationsstrategi og hjemmeside

 

Sekretariatslederen orienterede om den hidtidige pressedækning og justeringerne i 
kommunikationsstrategien. Det drejede sig primært om at tydeliggøre nogen af hovedbudskaberne
samt at forbedre datagrundlaget om færgerne som basis for en veldokumenteret story-telling. 
Strategien blev vedtaget.

 



Der var enighed om at arbejde videre med forslaget om små filmklip, der kunne bruges på 
hjemmesiden, ved foredrag/præsentationer og forhåbentlig også via de sociale medier. Formanden
ville blive forelagt et endeligt forslag med tilknyttet budget.

 

Den nye hjemmeside blev kort gennemgået. I øjeblikket arbejdedes der på at skaffe lidt mere 
billedmateriale; også fordi medierne og andre ofte efterlyste dette. Der var enighed om, at det 
fortsat skulle være en åben side med transparens om arbejdet. Når der blev nedsat 
projektarbejdsgrupper skulle disse og deres opgaver fremgå. Der måtte gerne henvises til relevant 
know-how og rådgivning, men ikke mere reklamelignende opslag. Der var forslag om at få lagt 
mere statistik og fakta på om sektoren og rammevilkårene. Politiske nyheder kunne også være af 
interesse, hvis medlemmerne løbende skulle bruge hjemmesiden. Det skulle tydeliggøres for 
medlemmerne at hjemmesiden var der og gerne skulle udvikle sig til et relevant værktøj.

 

Der var enighed om, at blandt de fremsendte forslag til bomærke for Færgesekretariatet, så var 
forslag 3 og 4 umiddelbart de bedste. Sekretariatslederen fik til opgave at vælge endeligt og da det
fornemmedes, at der var en vis svaghed for det sidste af forslagene, er dette blevet valgt (og 
efterfølgende sat på hjemmesiden mv.)

 

Formanden nævnte, at det var en bunden opgave for sekretariatet at producere en lille brochure 
eller lignende, som kunne beskrive opgaverne og mulighederne overfor medlemmerne og de 
forskellige interessenter. Der var fremkommet forslag fra to udgiverfirmaer og det var muligt, man 
kunne anvende disse. Styregruppen foreslog dog, at der arbejdedes videre med en mere digital 
brochure til hjemmesiden, som der så kunne henvises til i forskellige sammenhænge, herunder 
eksempelvis fra artikler i forskellige relevante fagblade. Der kunne selvsagt også optrykkes et 
mindre oplag til brug for eventuel distribution i de relevante udvalg i kommunerne.

 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Medlemsbesøg, events, tilbud og kurser

 

Sekretariatslederen kunne kort fortælle om gennemførte og planlagte medlemsbesøg hos snart de 
fleste kommuner; Kalundborg, Slagelse, Horsens, Norddjurs, Lolland, Faaborg/Midtfyn, Struer, 
Aabenraa, Haderslev, Svendborg og Ærø. Besøgene havde mest haft karakter af introduktion til 
administrationerne på rådhusene, overfartscheferne, færgerne og beboerrådene. Mange af 
observationerne var taget om bord i forbindelse med forslagene til sekretariatets arbejdsplan og 
tanken var at vende tilbage til de enkelte overfarter med forslag til mere konkrete tiltag. Der var 
allerede et par af kommunerne, som havde efterlyst forskellig konsulentassistance og der ville blive
arrangeret møder for disse kommuner i Færgesekretariatet bl.a. i et samarbejde med 
Ærøfærgerne.



 

I forbindelse med afholdelse af Temaarrangementer foreslog Styregruppen, at der arbejdedes 
videre med et teknisk orienteret møde til januar næste år og at et mere politisk arrangement kunne 
gennemføres i løbet af 2016. Det første arrangement skulle bl.a. fokusere på god rederskik og her 
kunne SIMAC's forslag om rederansvar måske bringes i spil. Desuden ville indspil fra 
Søfartsstyrelsen og Indenrigsministeriet om aktuelle spørgsmål være relevante. Arrangementet vil 
blive søgt gennemført et sted i Trekantsområdet.

 

Sekretariatet har modtaget en række forslag til konsulentbistand mv vedrørende indkøb, teknisk 
rådgivning, sø-assurance, efteruddannelse og bookingsystemer. Der var i Styregruppen enighed 
om disse forslag kunne afklares i forbindelse med de projekter, der var blevet fastlagt i 
arbejdsplanen, herunder særlig i relation til projektet om fælles indkøbssamarbejde. 

Ad dagsordenens pkt. 5. Aktuel regulering af færgefarten 

I forbindelse med den netop gennemførte reduktion af godstaksterne, var der fortsat lidt usikkerhed
om rapportering og revision. Sekretariatet havde haft kontakt med departementet i 
Indenrigsministeriet og der var en stående aftale om at en delegation fra færgeside kunne komme 
forbi og drøfte eventuelle muligheder for nødvendig fleksibilitet. Sekretariatet ville i den forbindelse 
søge at indsamle lidt informationer om godstakstreduktionernes forhåbentlig positive effekter. 
Styregruppen foreslog at sekretariatet i øvrigt søgte at finde gode eksempler på regulering, der 
virkede godt for ø-færgefarten.

Der var fortsat politiske overvejelser om at introducere det såkaldte landevejsprincip og 
sekretariatet havde senest overfor en række regeringsrepræsentanter peget på vigtigheden af at 
komme i gang og at der trods alt som en start allerede var 48 millioner DKK i overskud og til 
rådighed fra godstakstforliget. Sekretariatet havde ligeledes haft kontakt med et par af 
udvalgsmedlemmerne i Folketingsudvalget om Landdistrikter og Øer, som netop har høring om 
emnet  den 1. september 2015 på Christiansborg (mødet førte ifølge det oplyste foreløbig kun til, at
der arbejdes videre med at finde flere midler. Efterfølgende er sekretariatet blevet inviteret til et 
møde med det netop nedsatte Udvalg for Småøer samt de ansvarlige ministre; Indenrigsminister 
Karen Ellemann og Erhvervsminister Troels Lund Poulsen). Sekretariatet ville endelig søge at 
koordinere indsatsen mere med KL.



Endvidere havde der været en række høringssager med Søfartsstyrelsen om bl.a. inspektion af 
skibe, godkendelse af skibsudstyr, medicinkister, MLC konventionen mv. Færgesekretariatets 
reaktioner var og ville også fremover blive koordineret med Småøernes Færgeselskaber, men 
emnerne var indtil videre reelt ukontroversielle. Det kunne overvejes om Sekretariatet kunne 
tilknyttes KL's høringsportal. Endelig havde der været drøftelser med Søfartsstyrelsen om 
dispensationer bl.a. om anvendelse af soldæk mv. og forudsat at færgerne kom med 
kvalitetsansøgninger, var dette klart et område, der kunne ses nærmere på. 

Ad dagsordenens pkt. 6. Sekretariatets bemanding, herunder konsulentanvendelse 

Sekretariatslederen orienterede om ordningen med at anvende sekretærassistance fra 
Ærøfærgerne. Styregruppen tilsluttede sig, at der blev fundet en sådan ordning med rederiet. 

Med hensyn til ansættelse af en mere faglig medarbejder var det Styregruppens opfattelse, at det 
var lidt for tidligt at vurdere, hvilke kvalifikationer og i hvilket omfang ydelserne ville blive 
efterspurgt af medlemmerne. Det besluttedes derfor at tage udgangspunkt i de projekter, som 
indgår i Færgesekretariatets arbejdsplan og så i løbet af den kommende tid se på, hvilke 
ressourcemæssige volumener disse hver især genererede. I første omgang kunne projekterne 
løses med mere ad-hoc præget bistand både fra interne og eksterne repræsentanter/konsulenter. 
Der kunne eksempelvis afsættes faste beløb til de identificerede hovedprojekter. Senere ville man 
så kunne vurdere, om der var områder, der betingede en mere kontinuerlig indsats, herunder en 
eventuel fastansættelse. Styregruppen overlod det til formanden og sekretariatslederen at gå 
videre efter disse retningslinier.

Ad dagsordenens pkt. 7. Budgetopfølgning for Færgesekretariatet 



Formanden nævnte at der var god plads i budgettet og at eventuelle overskydende beløb kunne 
videreføres til eventuelle senere arrangementer. Sekretariatslederen gennemgik de enkelte poster 
i den udsendte foreløbige opgørelse pr. 30. juni 2015. Den overvejende del af posterne har været 
engangsomkostninger særlig i forbindelse med opstart af Sekretariatet. Der er således 
manøvrerum både til gennemførelse af relevante arrangementer, undersøgelser og 
konsulentanvendelse. Styregruppen tog opgørelsen og redegørelsen til efterretning. 

Formanden tilføjede, at der ville blive søgt udarbejdet et mere detaljeret budget for 2016 nu da 
sekretariatets opgaver og indsatsområder var blevet mere endelig fastlagt. I budgettet ville der i 
øvrigt blive indarbejdet økonomi til en mulig nautisk/teknisk konsulent, således at det blev 
signaleret, at der arbejdedes i denne retning.

Ad dagsordenens pkt. 8. Næste Styregruppemøde, tid og sted 

Formanden oplyste at næste Styregruppemøde var fastsat til 3. marts 2016 i Maribo, hvor Bjarne 
Hansen fra Lolland Kommune velvilligt havde tilbudt sig som vært.

Ad dagsordenens pkt. 9. Eventuelt 

Der var ikke yderligere til drøftelse. 

Mødet hævedes kl. 15.05

Bilag 1

 

 

Færgesekretariatets hovedarbejdsopgaver 2015/16



(Som skitseret på Årsmødet 6. maj 2015 og endeligt fastlagt på Styregruppemødet 27. august 
2015)

 

 

 

1. NETVÆRK - Etablere emneorienterede netværk for kommunale administratorer (og 
overfartsansvarlige) samt eksternt

 

1.1 Facilitere samarbejdet mellem særlig de kommunale rederrepræsentanter. Konkret at involvere
disse, samt overfartslederne, i Projektgrupperne som nævnt under pkt. 2 og 3 nedenfor. Alle 
Projektgrupper arbejder efter retningslinjer udstukket af Styregruppen og der vil blive taget særlig 
højde for forskellighederne i medlemmernes farts-mønstre. Inden de enkelte projektgruppen 
nedsættes, udarbejdes der et kommissorium, hvor Styregruppen nærmere afstemmer 
forventningerne med hensyn til opgaverne, hvor lang tid der afsættes, hvilke deltagere der skal 
indgå samt hvilke økonomiske rammer gruppen har. Det søges samtidig at gøre opgaverne så 
målbare som muligt.

 

1.2 Afholdelse af en første Temadag om rederansvar, økonomisk fokus og aktuelle rammevilkår i 
løbet af januar 2016. Gennemføre en mere politisk orienteret høring om ø-færgerne i løbet af 
efteråret 2016. Planlægge et to dages årsmøde for Færgesekretariatet 26.- 27. maj 2016 på Ærø 
med bred medlemsdeltagelse og relevante indlægsholdere.

 

1.3 Besøge samtlige overfarter/kommuner og afdække deres udfordringer samt ønsker. Pr. 1. 
september 2015 er 9 medlemmer besøgt og 3 medlemsbesøg planlagt.

 

1.4 Sikre samarbejdet med Småøernes Færgeselskaber, KL og andre relevante interessenter. I 
forhold til KL er det særlig koordinering, der er opgaven og sekretariatslederen sikrer dette. 
Ligeledes koordineres og defineres relevante emner strategisk nærmere med Småøernes 
Færgeselskaber. Udover løbende kontakt deltager vi gensidigt i bestyrelses- og årsmøder med 
Småøernes Færgeselskaber, kvartalsvise møder med KL og løbende kontakt/møder med 
Søfartsstyrelsen og andre myndigheder, Sammenslutningen af Danske Småøer samt med 
Folketingets ø-udvalg samt ø-ordførere.

 

2. DRIFT OG ØKONOMI - Reducere omkostninger gennem fælles optimering og samarbejde



 

2.1 Indsamle data, erfaringer (med aktuel lovgivning) og afdække udgiftsniveauer i dag for at 
kunne måle eventuelle besparelser/forbedringer. Efter nærmere konsultation med medlemmerne 
og Styregruppen - jfr. pkt. 1.1 - etableres følgende projektgrupper med eksperter fra 
medlemskredsen samt eventuel tilknyttet konsulentassistance: I. Statistik/fakta, med 
afrapportering tentativt december 2015, II. Fælles Indkøb/Samdrift, evt. flere grupper med 
afrapportering tentativt marts 2016 (er der muligheder i relation til olie, assurance, 
booking/billetsystemer, teknisk rådgivning etc.)

 

2.2 Fastlægge behov og muligheder for afløser/reservefærge. Etablere projektgruppe III. Projekt 
Afløserfærge, med afrapportering tentativt januar 2016

 

2.3 Generelt fremme anvendelsen af færgerne, herunder mulighederne for øget volumen og 
kapacitetsudnyttelse; jfr. også Projektgruppe II om bl.a. samdrift og fælles bookingsystemer. 
Etablere projektgruppe IV. Færgeturisme, med afrapportering tentativt juni 2016

 

2.4 Benchmarking af overenskomster og rekruttering samt uddannelse. Etablere projektgruppe V. 
Færgepersonale, med tentativ afrapportering i løbet af 2016.

 

 

3. LOVGIVNING - Sikre fleksibel lovgivning med relevant dispensationsadgang

 

3.1 Sikre medlemmerne de rigtige rammevilkår. Finde de gode argumenter til 
politikerne/beslutningstagerne. Etablere projektgruppe VI. Rammevilkår, med tentativ 
afrapportering i til Årsmødet i maj 2016.

 

3.2 Udfordre Søfartsstyrelsen m.fl. på tilsyn, klassifikation og dispensationer. Løbende opgave, 
foreløbig er grunden lagt for større fleksibilitet for anvendelse af soldæk mv.

 

3.3 Assistere ved udarbejdelse af fælles høringssvar. Ad hoc opgave; fire høringssvar er allerede 
indgivet.

 

4. KOMMUNIKATION - Arbejde for positiv kommunikation om ø-færgefarten med et 
fagpolitisk afsæt



 

4.1 Basere arbejdet på den vedtagne kommunikationsstrategi

 

4.2 Lave lille brochure - digitalt baseret - for at fortælle om muligheder, ønsker, styrker samt 
rekruttering. Tentativ redaktionel deadline oktober 2015 

 

4.3 Benytte hjemmesiden som udgangspunkt for den mere interne information og 
erfaringsudveksling. Løbende udbygning af indhold.

 

 

5. SEKRETARIATET - Opbygge en god og fokuseret sekretariatsfunktion

5.1 Kunne assistere kommunerne med oplysninger og rådgivning både generelt samt i forbindelse 
med konkrete opgaver. Hjælpe med pulje, forsknings- og innovationsansøgninger etc. Løbende 
information om nye regler og politiske tiltag samt etablering af kontaktnet for anvendelse/formidling
af eventuelle underleverandører eller konsulenter.

 

5.2 Baseret på erfaringerne fra de nedsatte Projektgrupper overveje fastansættelse af en 
konsulent, der kan supplere mere kontinuerligt. Behovet for en eventuel konsulent skal 
dokumenteres nærmere via drøftelser med de enkelte medlemmer og afdækning af deres behov 
for denne form for assistance. Når opgaven og mulighederne er blevet belyst, vil der blive taget 
endelig stilling til en eventuel udvidelse af sekretariatet.  Søges afklaret i løbet af 2015.
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