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nedsættelse af færgetakster
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Lukket

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 13. maj 2019:
Fraværende:
Anbefales
Byrådet 2018-2021, den 20. maj 2019:
Fraværende:
Godkendt
Indledning
Der skal en gang om året udarbejdes og indsendes en opfølgningsredegørelse
for anvendelsen af det statslige tilskud til nedsættelse af færgepriserne til
Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet redegørelse for tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for
godstransport og personbefordring i 2018.
Fanø Kommune driver ikke selv færgeselskabet, hvorfor det er rederiet
Molslinjen der har udarbejdet redegørelsen, der ifølge Økonomi- og
Indenrigsministeriet skal indeholde følgene oplysninger:
Vedr. opfølgningsredegørelse for anvendelse af tilskud til nedsættelse af
godstakster.
Opfølgningsredegørelsen for regnskabsåret 2018 skal indeholde følgende
oplysninger
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Færgetakster pr. 1.januar 2018 for de enkelte billettyper ekskl. moms og
vareafgift opkrævet af havnene.
Antal solgte billetter for de enkelte billettyper.
Årsomsætning for de enkelte billettyper ekskl. moms og vareafgift
opkrævet af havnene.
Gennemsnitlig vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper ekskl.
moms og vareafgift opkrævet af havnene samt redegørelse for eventuelle
forskelle i tilskudsprocent.
Ændringer i færgetakster for de enkelte billettyper i forhold til seneste
opfølgningsredegørelse.
Ændring af billetstruktur i forhold til seneste opfølgningsredegørelse.
Anvendelse af eventuel overskydende midler, ekskl. moms.
Eventuel nye færgeruter eller færgeoperatører.
Andre oplysninger, som kommunen finder relevante

Vedr. opfølgningsredegørelse for anvendelsen af tilskud til nedsættelse af
færgetaksterne for personbefordring.
Opfølgningsredegørelsen for 2018 skal indeholde følgende oplysninger
1
2
3

Færgetaksterne for de enkelte billettyper i det pågældende regnskabsår.
Anvendelse af tilskuddet for det pågældende regnskabsår specificeret på
de enkelte billetyper.
Andre oplysninger som kommunen finder relevante.

Redegørelsen er vedlagt som bilag
Der er ikke overskydende midler fra 2017 som er overført til 2018 ligesom der
heller ikke er overskydende midler fra 2018 som overføres til 2019.
Lovhjemmel, planer og politikker
Bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster
Økonomiske konsekvenser
Fanø Kommune fik i 2018 kr. 5.028.000 til nedsættelse af takster for
godstransport og kr. 23.586.282 til nedsættelse af takster vedrørende
personbefordring.
Pengene er løbende videresendt til Molslinjen og tidligere Færgen.
Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed
Ikke relevant
Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant
Beslutningsproces
13.05.2019 Økonomi- og planudvalget
20.05.2019 Byrådet
Vurdering
Der kan være overvejelser over, hvorvidt sagen skal være en åben sag, men
Molslinjen fastholder, at opgørelsen indeholder forretningsfølsomme oplysninger.
Det har ikke være muligt at få en afklaring fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
om hvorvidt de er enige. Forvaltningen har derfor valgt at efterkomme
Molslinjen, men vil efterfølgende offentliggøre bilaget med de overordnede tal.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at opfølgningsredegørelserne godkendes

