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Notat om sagen Regnskab 2014 og budget 2016 for Hjarnø Færgefart 

 

Afsnittet Økonomi 
Udover de nævnte nye tilskud på i alt 477.000 kr. modtager Hedensted Kommune i 2016 "Tilskud 

til kommuner med mindre øer" fra staten på 2.532.000 kr. - og i alt giver det så kommunen tilskud 

fra staten på 3.009.000 kr., mens kommunens driftsbidrag til Hjarnø Færgefart som nævnt i sagen 
udgør 3.176.240 kr.  
 
Statstilskuddet på 2.532.000 kr. ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgif-
ter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer, som en del af kommunen, herunder 
særligt færgedriften (men jo så ikke udelukkende færgedrift).  
 

Hedensted Kommune bidrager således med mere til Hjarnø Færgefart (3.176.240 kr.), end kom-
munen modtager i tilskud til "hele" øen Hjarnø (3.009.000 kr.).  
 
Historisk set har disse beløb heller ikke været tænkt sammen. Før 2014 udgjorde statstilskuddet 
ca. 1,5 mio. kr., mens kommunens tilskud til færgefarten udgjorde ca. 2,5 mio. kr. I 2014 og 2015 
udgjorde statstilskuddet henholdsvis 2,4 mio. kr. og 2,5 mio. kr., mens kommunens tilskud til fær-

gefarten udgjorde godt 2,6 mio. kr.  

 

 

Afsnittet Sagsfremstilling 

Tallene i sagsfremstillingen omhandler som udgangspunkt alene økonomien i den selv-

ejende institution Hjarnø Færgefart. De nævnte underskud i 2014 på 759.000 kr. og i 

2015 på ca. 200.000 kr. vedrører alene færgefarten, og har ikke noget med Hedensted 

Kommunes økonomi at gøre. 

 

Vedrørende den statslige tilskudspulje på 10 mio. kr. til levetidsforlængelse af færgen har 

færgefarten budgetteret med udgifter (og indtægter) på 300.000 kr. i 2016, mens He-

densted Kommune har budgetteret med udgifter (og indtægter) på 600.000 kr. i 2016. 

Da der for både færgefarten og kommunen er tale om, at udgifter og indtægter er lige 

store (da staten betaler), betyder det ikke så meget, at færgefartens og kommunens 

budgetter ikke er helt ens. Hvis der kun bliver anvendt 300.000 kr. i 2016, som færge-

farten budgetterer med, vil resten af kommunens rådighedsbeløb på 600.000 kr. blive 

overført til 2017. 

 

 


