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Flytjandi Norrænt frelsi 

Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Þingmannatillaga um flugnám 

Tillaga 

Norrænt frelsi leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að kanna framboð og eftirspurn á flugmönnum meðal norrænu flugfélaganna 

í dag og á komandi árum; 

að stofna til samtals milli norrænu ríkjanna um að þróa sameiginlega staðla 

fyrir flugnám, aðgang að flugnámi og fjármögnunarleiðum, svo að flugnám 

verði sambærilegt við annað nám með almennu aðgengi, til dæmis norrænt 

verk- og háskólanám. 

Forsaga 

Með tillögunni vill Norrænt frelsi hvetja Norrænu ráðherranefndina til að finna lausn á 

sívaxandi flugmannaskorti í fluggeiranum. 

 

Tækifæri til flugnáms eru mjög ójöfn innan Norðurlanda. Rannsóknir okkar sýna að 

ójöfnuðurinn liggur ýmist í því hversu margir eru teknir inn, í ójöfnu aðgengi að 

flugnámi og aðgengi að ríkisstyrkjum eða ríkistryggðum lánum til flugnáms.  

 

Á Grænlandi þurfa þeir flugnemar sem þykja hæfir einungis að greiða helming af 

námsgjöldum sínum. Það er til að tryggja að þeir flugmenn sem fljúga til og innan 

Grænlands séu að sem mestu leyti Grænlendingar. Þó hefur komið í ljós að margir 

þeirra sem fljúga á Grænlandi eru sænskir úrvalsflugmenn. Það er að hluta til vegna 

þess að í Svíþjóð greiðir ríkið fyrir 2 x 20 efnilegustu flugnemana á ári hverju. Þar fyrir 

utan geta aðrir sótt sér flugmenntun í Svíþjóð og fengið fyrstu 250.000SEK í 

ríkistryggðum námslánum. 

 

Í hinum norrænu ríkjunum er flugnám fyrst og fremst aðgengilegt fyrir syni og dætur 

þeirra ríku, þar sem flugnámið kostar í kringum 800.000DKK. Það eru því fáir, og 

yfirleitt aðeins þeir efnuðu, sem hafa kost á slíkri menntun. Það er því ekki hæfni og 

geta sem stýra ferðinni, heldur þykktin á veski viðkomandi eða fjölskyldu 

viðkomandi. 

 

Á sama tíma sjá norrænu flugfélögin fram á skort á flugmönnum í náinni framtíð. Í 

Danmörku einni mun vanta um það bil 100 flugmenn á næstu árum. Slík staða er ekki 
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sjálfbær og norrænu ríkin ættu því að samræma flugnám á Norðurlöndum, sem og 

styrkja- og lánaleiðir fyrir slíkt nám, svo að tryggja megi að hægt sé að mæta þörfinni 

fyrir menntaða flugmenn í hverju landi fyrir sig. Þetta ætti að sjálfsögðu að gera í 

nánu samstarfi við norrænu flugfélögin, sem eru í dag stór og mikilvægur hluti af 

norrænum innviðum. 

 

Norrænt frelsi telur áríðandi að takast á við þetta mál, þar sem einnig hefur sýnt sig 

að margir af þeim nemendum sem greiða sjálfir fyrir námið, búa í raun ekki yfir 

nægilegri hæfni og ættu því ekki að fá inntöku í námið. Skólar sem bjóða upp á 

flugnám hafa hins vegar hag af því að taka inn sem flesta nemendur og viðhalda 

þannig tekjum sínum. Flugskólar sýna þar af leiðandi ekki nógu mikla gát við inntöku 

nýrra nemenda, sem leiðir svo til útskriftar á flugnemum sem ekki eru nógu hæfir. 

Það er mikilvægt að undirstrika að þessir menntuðu flugmenn ráða líklegast við að 

fljúga, en öll gerum við miklar kröfur til kunnáttu og hæfni flugmanna. Myndum við 

samþykkja að fara í aðgerð ef við vissum að skurðlæknirinn væri ekki alveg nógu 

hæfur og hefði ekki fengið bestu menntunina og staðist þyngstu prófin? Hvers vegna 

ættum við þá að fljúga með flugmönnum sem uppfylla ekki hæfnisskilyrðin 100%?  

 

Þegar allt kemur til alls eru mannslíf í húfi, því á hverju ári leggja næstum fjórar 

milljónir farþega líf sitt í hendur flugmanna og á næstu 18 árum er áætlað að sú tala 

tvöfaldist nærri því og verði 7,8 milljarðar árið 2036. 

 

Norrænt frelsi er því þeirrar skoðunar að norrænu ríkin ættu að gera samkomulag um 

að samræma flugnámskerfi og tryggja að hægt sé að mennta nægilega marga 

flugmenn til að mæta eftirspurn flugfélaganna. Norrænu ríkin ættu einnig að tryggja 

að flugnám verði aðgengilegt fyrir hæfustu og færustu einstaklingana, annað hvort 

með því að jafna stöðu flugnáms í samræmi við verk- og háskólanám, eða í það 

minnsta að tryggja að þeir sem hafi áhuga og getu til flugnáms geti fengið ríkistryggð 

námslán með lágum vöxtum. 
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