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NORSK FLYGERFORBUND ANMODER OM AVGIFTSREDUKSJON I FORBINDELSE MED PRIVAT
FORNYELSE AV RETTIGHETER.
ANMODNING
Med bakgrunn i den svært uavklarte situasjonen COVID-19 har bragt med seg med masseoppsigelser
og ansettelsesstopp, anmoder Norsk FlygerforbundLuftfartstilsynet om å midlertidig redusere
avgiftssatser knyttet til privat fornyelse av kommersielle flysertifikater samt medisinsk sertifikat, )for
piloter som står uten jobb i luftfart.
Forbundet understreker at avgiftsreduksjonen bør gjelde for piloter med kommersielle sertifikater,
CPL(A/H) og/eller ATPL(A/H).
I samme forbindelse ønsker den nyopprettede underforeningen til NF – Flygerutdannedes forening
(FUF) å innlede en dialog med luftfartstilsynet om hvordan forholdene og tilknytningen til luftfarten
for de mange som har mistet jobb best kan ivaretas.

BAKGRUNN
Koronasituasjonen har påvirket verdenssamfunnet i stor grad, og spesielt belastet er vår egen
bransje, luftfartsbransjen. Bare i Norge har minst 200 piloter mottatt oppsigelse, og beregninger
indikerer at det vil ta flere år før lufttrafikken er tilbake til «normalen». Således vil flere piloter måtte
ta jobber utenfor luftfartsbransjen i årene fremover, og dette har for mange allerede hatt stor
innvirkning på privatøkonomien.
Som et ledd i å bevare kompetansen til eksisterende og nyutdannede piloter, har Norsk
Flygerforbund opprettet Flygerutdannedes forening (FuF). Hensikten er å kunne tilby piloter som
midlertidig blir stående utenfor jobb i luftfarten, en opprettholdt tilknytning til norsk luftfart, samt
bistå disse i den utfordrende tiden man nå går igjennom.
Spesielt rammet blir relativt nyutdannede piloter med kort ansiennitet i bransjen, men som før
koronasituasjonen hadde en lovende fremtid som pilot grunnet høy gjennomsnittsalder blant en høy
andel av dagens piloter i Norge, og som følge av bransjens positive utvikling. Etter oppsigelser det
siste året er gjennomsnittsalderen nå enda høyere, og ett generasjonsskifte kommer til å bli veldig
høyaktuelt de kommende årene når de gjenværende pilotene går av med pensjon og etterspørselen
øker i forbindelse med en ramp-up.
For de som nå blir stående utenfor bransjen, er det opp til hver enkelt om de ønsker å beholde sine
sertifikatrettigheter den tid de ikke er ansatt som pilot. Forbundet er bekymret for at mange ikke vil
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vedlikeholde sine rettigheter eller sin kompetanse. Dette er svært uheldig, og det er av forbundets
oppfatning at det er i både flyselskap og luftfartstilsynets interesse at norske piloter beholder sin
kunnskap og sertifikater. Dette gjelder både med tanke på fremtiden for norsk luftfart, men også
med tanke på det positive sikkerhetsaspektet ved en kontinuerlig sertifikatfornying de år man måtte
stå uten jobb som pilot.
Med utgangspunkt i dagens gebyrforskrift kan vi legge frem følgende regnestykke;
Kostnad for leie av MEP (2 timer) 12.000,- og SEP (1 time) 1500,Kontrollantgebyr iht NOTEX 2019/3 hhv. 3600,- og 2350,Første-, og andregangs utstedelse av nytt sertifikat hhv. 1460,- og 610,Medical klasse 1 ca. 3000,-, hvorav 550,- er direkte avgift
Summeres dette vil en pilot som ønsker å holde sin MEP og SEP ved like komme på 25.070,- hvorav
8570,- spores direkte til avgifter og kontrollanthonnorar, eller med andre ord; 34% av den totale
kosten.
For SEP eller MEP alene er kommer tilsvarende regnestykke på hhv. 49% og 32%.
Vi ber derfor luftfartstilsynet om å se på muligheten til å gjøre midlertidige endringer i avgiftssatsene
for privat sertifikatfornyelse for en periode som vil beskytte dagens oppsagte piloter. Vi ser på dette
som et av flere tiltak som gjør at flere velger å beholde sine rettigheter, sertifikater, kunnskaper og
ikke minst – tilknytning til norsk luftfart. Også post covid-19.

Jo Bjørn Skatval ( 1. Nestleder NF)

Joakim Stokke (Saksbehandler FUF)

Lars-Andre Hegerholm (Saksbehandler FUF)
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