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Pulje til certifikatfornyelse til ledige piloter, flyveledere og flyveinformati-

onsoperatører - Finanslovskonto 17.46.46.20 

Følgende rapport indeholder nøgletal siden puljens start (10. februar – 30. 

juni 2021).  

 

 

Antal ansøgninger i perioden: 572 (44% af måltallet 1300 ansøgninger) (491 maj) (+81) 

 

Fordeling af ansøgte beløb  Juni (DKK) Maj (DKK) 

Behandlede ansøgninger:   542  (413) 

Tilsagn:    486 (375)  (89,7% af beh. ansøg) 

Afslag:    36 (26) (6,6% af beh. ansøg) 

Igangværende:   20  (12) (3,7% af beh. ansøg)  

89 ud af 486 har ramt loftet på 15.000 DKK  (18,3% af behandlede ansøgninger) 

 

Eksempler på afslag: (1) Færdiguddannet udenfor puljens bevillingsperiode, som er 1. januar 2020 

til 30. juni 2021 (2) Ansøger er i beskæftigelse som pilot (Flere af disse sager vil blive genbehand-

let, hvis ansøger på tidspunktet for certifikatfornyelse var ledig). (3) Medical udført, mens vedkom-

mende stadig var studerende. (4) Dobbelt-ansøgere søger om medical for både 2020 og 2021. (5) 

Ansøgning så mangelfuld, at ansøgere bedes indsende på ny.  

 

Fordeling af ansøgte beløb  Juni (DKK)  Maj (DKK) 

 

Medical (Helbredsundersøgelse):  974.904 (16,7%) 845.372  (16,1%) 

Proficiency Check (Rettighed til flytype): 4.369.788 (75%) 3.969.236 (75,5%) 

Rejseomkostninger:  477.152 (8,2%) 437.259 (8,3%) 

Sprogpåtegnelse:   7.430 (0,13%) 3.148 (0,06%) 

   5.829.274 (100%) 5.255.015 (100%)

  

Gennemsnitlig beløb ansøgt  10.191 (-5%) 10.703 

Udvikling +/- i DKK  + 574.259 (-8%) 621.700 

 



 

 

 

 

Udbetalt i perioden:   4.566.078 DKK (3.956.104 DKK)  

Gennemsnitlig udbetaling:   9.395 DKK  (10.550 DKK) 

 

Tilbageværende midler i puljen STAR overførsel 1: 

Rate 1   + 4.455.000 DKK 

Rate 2   + 4.455.000 DKK 

Tilskud i perioden:  -  4.566.078. DKK  

Tilbageværende:  = 3.829.994 DKK1 

 

Nedenfor ses en graf over udviklingen i antal ansøgninger i perioden.  

Gennemsnitlige ansøgninger per dag: 2,7 (2,6 stk. i maj) 

 

Antallet af ansøgninger i juni 2021 ligger på samme niveau som i maj. Dette skyldes stadig årsti-

den, da kommercielle piloter ikke får lavet certifikatfornyelser i samme grad som efterår/vinter. 

Der er sket et lille fald i antal ansøgninger fra nyuddannede piloter, som vi forventede ville stige. 

Der er dog indikationer på, at ansøgninger fra nyuddannede vil have en god stigning i juli må-

ned. Det forventes stadig, at kategorien kommercielle piloter vil være stagnerende hen over 

sommeren.  

 

 

 

 

 

1 Dette er det totale beløb stående på FPU’s bankkonto pr. 15.07.2021. Beløbet er korrigeret for gebyrer ifbm. 

udenlandske overførsler, renter, markedsføring, løn, eventuelle udbetalte tilsagn for efterfølgende måned, etc.. 

Fordeling af disse vil være specificeret i delregnskabet. 
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1. juni - 30. juni 2021



 

 

 

 

Ansøgere fordelt på profession Juni Maj 

Kommercielle piloter:   94,1%  (93,7%) 

Nyuddannet pilot, ATC, AFIS:  5,8%  (6,1%) 

ATC/AFIS   0,2% (0,2%) 

   100%  

 

Sprog:  

Dansk:    77,1% (75,6%) 

Engelsk:    22,9 (24,4%) 

100% (100%) 

 

Demografi:  

Ansøgere med bopæl i Danmark:  69,2% (67%) 

Grænsegængere:   30,8% (33%) 

   100% (100%) 

Primære: Norge og Sverige. Sekundære: Tyskland, Holland). 

 

 

Markedsføring: 

 

Frem til marts: 

Bredemedier: Pressemeddelelse fra Ritzau om ny pulje til at hjælpe fyrede piloter 17. december 

2020. Indslag på DR P4 (9. februar 2021), artikel i check-in 18. februar 2021, STAR har informere-

ret FPU om at STAR videreformidler info om pilotpuljen til landets jobcentret. Artikel i A4 Ar-

bejdsliv. Flere artikler på Luftfart.nu. 

 

April: 

DR Syd har henvendt sig for at lave en artikel omkring puljen. Primære område; sydlige del af 

Jylland. Nyhed forventes medio Maj 2021. TV avisen dækker pilotpuljen. Opsætning og arrange-

ring af nyhedshistorie med optagelse af et LPC og status på LPC-pulje via DR Nyheder og P4 

Kbh. og Sydjylland (med planlagt visning på DR’s kanaler den 13. maj). 

Maj: 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/michael-er-i-fuld-gang-med-det-

kursus-der-goer-du-kan-komme-paa. Indslag i Tv-avisen kl. 18.30 den 13. maj. DR P4 Køben-

havn + Sydjylland. 

 

Juni:  

Ingen markedsføring i juni måned. 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/michael-er-i-fuld-gang-med-det-kursus-der-goer-du-kan-komme-paa
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/michael-er-i-fuld-gang-med-det-kursus-der-goer-du-kan-komme-paa

