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Besvaretse af spørgeskema - Evaluering af færgetilskud 2022.

lndenrigs- og Boligministeriet har ved brev af 15. december 2A21sendl spørgeskema om evalue-
ring af færgetilskud 20221il de 21 kommuner, der er omfattet af udlignirrgslovens § 21 a og § 21 b,

Nærværende brev sendes på vegne af Læsø Kornmune, Samsø Kommune, Fanø Kommune, Lan-
geland Kommune, Ærø Kommune og Samrnenslutningen ai Danske Småøer som suppiemenl til
aktørernes eg no høringssva r.

Klar til fuld irafikal ligestilling med mulighed for tokatfteksibilitet

De nævnte ø-kommuner og Sammenslutningen af Danske Småøer har drøftet evaiueringen at fær-
getilskud 2A22, og vi er blevet enige om at sende et klart budskab til lndenrigs- og Boligministeriel,
Regeringen og Folketinget.

Tiden er moden til at indføre fuld kafikal ligestilling med lavere færgepriser hete året, også i højsæ-
sonen med mulighed for lokalfleksibilitet. Ordningen med landevejsprincippet rned lavere fari-gepii-
ser har været en kæmpe succes, som har været med til at vende udviklingen, så der oplsves
vækst inden fcr bosætning, erhverv og turisme på r1e danske øer, sarntidig har det vaeret med lil at
sikre mere lrafikal ligestilling, således a{ det kosler del sarrrrne at rejse til vands som på iand (lan-
devejsprincippet).

Det er samtidig vlgtigt at påpege, at fuld tra{ikal ligestilling hele året udmønies på en måde, der gi-
ver mulighed for lokalfleksibilitet, såiedes at lokalsamfundet/øen kan være med lilat bestemme,
hvordan de lavere færgepriser skal håndteres lokalt.
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Borgmester (Fanø Kommune)
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Peter Hansted
Borgmester (Ærø Kommune)
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Torffinnåfrsen
Borgmester (Langeland Kornmune)
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Formand (Sammenslutningen af Danske Småøer)
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