
 
 

Kommissorium for Færgeudvalget  

 

 1. Baggrund  

I forbindelse med oprettelsen af et kommunalt rederi besluttede Kommunalbestyrelse den 27. august 2013 

besluttet at nedsætte særligt udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget skulle 

sammensættes blandt andet af personer med erfaring med færgedrift og skulle herigennem understøtte 

Samsø Kommune i opbygning og drift af et rederi. Dette vil der fortsat være behov for i den kommende 

kommunalbestyrelsesperiode.  

 

2. Formål  

Den helt specielle situation for Samsø med et nyt rederi, en meget stor investering og ikke mindst 

projektets betydning for Samsø gør, at der skal være de nødvendige kompetencer til rådighed, der kan 

agere inden for den normale drift, men også i de større eller mindre kriser, der uvægerligt vil opstå. 

Færgeudvalget skal derfor virke og fungere så ”tæt” på en normal bestyrelse som muligt. 

 

3. Sammensætning  

Udvalget sammensættes af 6 medlemmer, således  

 Borgmesteren er født medlem af udvalget og fungerer som formand 

 To yderligere medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen 

 Tre eksterne medlemmer med erfaring fra rederi og færgedrift udpeget af kommunalbestyrelsen 

efter indstilling fra forvaltningen 

Kommunaldirektøren deltager i møderne som observatør.  

 

4. Færgeudvalgets opgaver og kompetencer  

- Økonomiudvalget ansætter og afskediger i samarbejde med Færgeudvalget rederiets direktør, herunder 

udarbejder profil, stillingsbeskrivelse, lønaftale. Kompetencen ligger i Økonomiudvalget med godkendelse 

af beslutninger i Kommunalbestyrelsen. 

- Rederiets direktør rapporterer til Færgeudvalget vedrørende rederiets drift, herunder løbende 

budgetopfølgning.  

- Færgeudvalget udarbejder med udgangspunkt i bl.a. priser og fartplaner anbefalinger om de overordnede 

rammer for de årlige budgetter, der via Økonomiudvalget godkendes af Kommunalbestyrelsen. Rederiet 

udarbejder med udgangspunkt heri et detailbudget for indtægter og udgifter.  

- Færgeudvalget kommer med udgangspunkt i de vedtagne budgetter og handleplaner med anbefalinger 

vedrørende rederiets normale drift. Såfremt der opstår hændelser såsom: større investeringer, uforudsete 

hændelser, betydende budgetafvigelser skal ØU og KB adviseres og inddrages. 

 

Godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2022 


