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Medlemsforslag 
om pilotuddannelser 

Forslag 

Nordisk Frihed foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at gennemføre en analyse af udbud og efterspørgsel på piloter blandt nordi-

ske luftfartsselskaber nu og i de kommende år 

at tage initiativ til en dialog med de nordiske lande for at udvikle fælles stan-

darder for pilotuddannelser, adgang til pilotuddannelser og finansieringsmu-

ligheder, som sidestiller pilotuddannelser med andre uddannelser med åben 

og generel adgang som fx nordiske erhvervs-og universitetsuddannelser 

Baggrund 

Nordisk Frihed vil med forslaget rekommandere Nordisk Ministerråd at finde en løs-

ning på de stadig stigende problemer med manglende piloter i flybranchen.  

 

Der er i de nordiske lande meget store forskelle på mulighederne for at blive uddan-

net pilot. Vores undersøgelser viser, at forskellene er både på antal optagne piloter, 

adgang til pilotuddannelser og adgang til statslig finansiering eller statsgaranterede 

lån til finansiering af pilotuddannelser.  

 

I Grønland får de pilotelever, man finder egnet, betalt halvdelen af sin uddannelse. 

Dette for at sikre, at piloterne som flyver til og i Grønland primært er grønlændere. 

Det viser sig dog at flere piloter på Grønland er svenske elitepiloter, blandt andet for-

di man i Sverige har en ordning, hvor staten hvert år betaler for 2 x 20 af de bedst eg-

nede pilotelever. Derudover kan andre også søge uddannelse i Sverige, og her kan 

man låne de første 250.000SEK på statsgaranterede lån. 

 

I de andre nordiske lande er pilotuddannelsen primært tilgængelig for den rige fami-

lies søn eller datter, da prisen på en pilotuddannelse på omkring 800.000DKK gør, at 

det kun er meget få, og typisk de meget velhavende, som har den mulighed. Med an-

dre ord er sorteringen ikke efter kvalifikationer og evner, men efter størrelsen på per-

sonens eller familiens pengepung. 

 

Samtidig står de nordiske luftfartsselskaber i en situation, hvor de om meget kort tid 
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kommer til at stå og mangle piloter. Alene i Danmark vil der i det næste års tid mang-

le ca. 100 piloter. Denne situation er ikke holdbar, og derfor bør de nordiske lande 

koordinere nordiske uddannelser, finansierings- og lånemuligheder til pilotuddannel-

serne, således at vi kan sørge for at der uddannes nok piloter til hvert enkelt lands 

behov. Dette skal selvfølgelig gøres i tæt koordination med de nordiske luftfartssel-

skaber, som i dag udgør en stor og vigtig del af den nordiske infrastruktur. 

 

Nordisk Frihed mener at dette er et vigtigt problem at tage op, da det samtidig viser 

sig, at mange af de elever, der selv betaler for uddannelsen, i bund og grund ikke er 

kvalificerede nok og derfor ikke burde optages. Men da skolerne, som udbyder pilot-

uddannelser, har et stærkt incitament til at optage så mange elever som muligt, da 

de lever af indtægterne, er de ikke så nøje med udvælgelsen af aspiranter, hvilket så 

også medfølger at vi får piloter, der ikke er dygtige nok. Og her er det vigtigt at un-

derstrege, at de uddannede piloter nok kan finde ud af at flyve, men at vi alle sætter 

høje krav til piloternes dygtighed. For ville vi lade os operere af en kirurg, der ikke er 

top-kvalificeret og som ikke har gennemgået den bedste uddannelse og de største 

test? Hvorfor skal vi så flyve med piloter, der ikke er 100 procent dygtige nok. 

 

I bund og grund handler det om sikkerhed og menneskeliv, for hvert år lægger næ-

sten fire milliarder flypassagerer deres liv i piloternes hænder, og de næste 18 år for-

ventes antallet at fordobles fra næsten fire til 7,8 milliarder i 2036. 

 

Derfor mener Nordisk Frihed at alle de nordiske lande bør indgå en aftale, hvor med 

man ensarter uddannelsessystemerne til pilotuddannelserne, og hvor man sikrer at 

der uddannes nok elever til at møde de nordiske flyselskabers efterspørgsel. De nor-

diske lande bør også sikre, at pilotuddannelserne bliver tilgængelige for de bedst eg-

nede og mest kvalificerede, enten ved at ligestille pilotuddannelsen med andre er-

hvervs- og universitetsuddannelser, eller i det mindste sikre at der kan stilles statsga-

ranterede lån med lav rente til rådighed for de, der har evnerne og ønsket om at blive 

pilot. 
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