
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornholm, den 11. august 2013 

 

 

Til transportminister Pia Olsen Dyhr 

 

 

 

 

 

Kære Pia 

 

Vi husker endnu med stor glæde dit indlæg på vores generalforsamling den 22. marts 2010. Vi husker ikke 

mindst, hvordan du i dine svar til tilhørerne levede dig ind i livet på en ø og nødvendigheden af at have gode 

transportmuligheder til og fra øen. 

Under kommentarer fra tilhørerne sluttede vores forhenværende, mangeårige formand for foreningen, Erik 

Pedersen, sit indlæg af med ordene: 

Du bliver en god transportminister engang … bare jeg lever længe nok til at opleve det ! 

Han lever endnu – og på den baggrund vil vi ønske dig tillykke med embedet som transportminister. 

Vi ser frem til samarbejdet – og du lagde selv op til i 2010, at det kan blive både spændende og indholdsrigt 

med dig som minister. 

 

I 2010 var vi ved slutningen af den første kontraktperiode og skulle halvandet år efter tage fat på en ny kon-

traktperiode.  Nu står vi midt i forhandlingerne om en ny kontraktperiode.  I den forbindelse vil vi gerne 

orientere dig nærmere om vores synspunkter.  Vi tager gerne en tur til Hovedstaden, hvis du kan afse tid til, 

at vi (3-4 repræsentanter fra bestyrelsen) kommer forbi og drøfter situationen med dig.  Vi har tradition for 

at mødes med nye transportministre for at orientere om foreningen og om vores arbejde. 

 

Vores Pendlergruppe har helt særlige udfordringer med de forskellige elementer i pendlerlivet, som Gruppen 

særskilt ønsker at orientere dig om.  Det drejer sig – ud over den direkte transport – om muligheden for lige-

stilling med pendlere i det øvrige Danmark.  Der er bl.a. tale om at få dækket rejse- og opholdsomkostnin-

gerne ind i betydeligt større omfang end i dag.  Vores Pendlergruppe har løbende kontakt med flere ministre 

om den problemstilling, at der pendles til nabokommunen inden for samme region på ulige vilkår med øvri-

ge danske pendlere. 

 

De bornholmske pendlere bidrager ganske betydeligt til den bornholmske samfundsøkonomi … udlignings-

ordninger til trods. 

 

 

 
- varetager enkelt- og kollektivt rejsende passagerers interesser, herunder fremme af en rimelig takst- og passagerpolitik, 

som ikke stiller passagerer på Bornholm ringere end passagerer i det øvrige land. 
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Side 2 til transportminister Pia Olsen Dyhr 

 

 

 

Antallet af transportministre har siden 1849 været ganske betydeligt.  Det er vel et af de ministerier, som 

oftest har fået ny minister.  Det særlige ved din entré på posten er, at du (så vidt vi kan se) kun er den tredje 

kvindelige transportminister.  Men det er der ingen tvivl om, at du har »mandsmod« nok til at tackle. 

 

Kommunen har – i forbindelse med forhandlingerne om den nye kontraktperiode – fået foretaget en (signifi-

kant) undersøgelse om befolkningens ønsker til transporten.  Resultatet af den undersøgelse ligger fuldstæn-

dig på linje med vores ønsker.  Et eneste punkt afgiver dog i noget omfang fra vores holdninger.  Det drejer 

sig om, hvilken vægtning miljøet får af befolkningen i forhold til transportmulighederne.  Vi véd, at du – 

ligesom vi – ønsker at transport skal belaste miljøet mindst muligt. 

 

Din forgænger i embedet, Henrik Dam Kristensen, har nedsat et særligt udvalg, som mødes med dine em-

bedsmænd for at forberede det politiske udspil til næste kontrakt fra 1. september 2017.  Udvalget har 5 re-

præsentanter fra Bornholm; 2 politisk valgte repræsentanter (= borgmester Winni Grosbøll og viceborgme-

ster Steen Colberg Jensen) samt 3 repræsentanter for det bornholmske samfund (erhvervslivet, turismen og 

passagererne/pendlerne).  Jeg er – som formand for Bornholms Passagerforening – repræsentant for passage-

rerne/pendlerne.  Det er min opfattelse, at der i dette 5-mandsudvalg er en relativ stor enighed om de ønsker, 

vi vil fremsætte over for dig og folketingets politikere til det kommende færgeforlig/transportforlig. 

 

Når du har fået sat dig godt i stolen, vil vi kontakte dig for at aftale nærmere, hvordan vi gensidigt kan ud-

veksle vores holdninger til den samfundsbegrundede transportbetjening af Bornholm samt til pendlerpro-

blematikkerne. 

 

Bestyrelsen sender dig med disse bemærkninger og tanker de bedste ønsker for den tid, hvor du skal vareta-

ge hvervet som transportminister samt ønskerne om, at vi må få et godt, udbytterigt og konstruktivt samar-

bejde til gavn for Bornholm. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bornholms Passagerforening 
Bjørn Carlsen 

 

 


