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Transport- og Boligministeriet. København, den 28. august 2019.

a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at transportmini-

steren ved optagelse af en ny tekstanmærkning bemyndiges til at udbetale kompensation til piloter,

flyveledere og pilotelever, som har fået deres helbredsbevis udstedt af Doctors.dk kendt ugyldigt.

Udgifterne i 2019 estimeres til ca. 6,1 mio. kr., og afholdes af den på finansloven opførte bevilling på

§ 28.51.01 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

b. Udgifter til helbredsundersøgelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 8. april 2019, at man måtte tilbagekalde alle hel-

bredsbeviser udstedt af flyvemedicinsk klinik Doctors.dk det seneste år, efter at Trafik-, Bygge- og

Boligstyrelsen var blevet bekendt med en række kritiske forhold ved klinikken. Styrelsen politian-

meldte virksomheden og virksomhedens indehaver, forhenværende luftfartslæge ansat af Trafik-,

Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen konstaterede, at administrationen af helbredsbeviser på den flyve-

medicinske klinik har været så kritisabel, at ikke alle helbredsbeviser fra Doctors.dk kan anses for at

opfylde kravene til helbredsbeviser, og derfor må betragtes som ugyldige. Der er derfor af flyvesik-

kerhedsmæssige hensyn behov for at genoptage behandlingen af helbredsbeviser med henblik på

genudstedelse. Det er styrelsens vurdering, at det vedrører op imod 900 piloter og flyveledere, som

vil skulle have genudstedt helbredsbeviser.

Kompensationsberettigede piloter og flyveledere vil blive kompenseret efter en proportional model,

hvor de kompenseres for den resterende varighedstid på ugyldige helbredsbeviser.

Udgifterne til kompensation for genudstedelse af 900 nye helbredsbeviser for berørte piloter og fly-

veledere efter omtalte model beløber sig til omkring 1,1 mio. kr. Alle helbredsbeviserne genudstedes

i løbet af 2019.

Udgifter til pilotuddannelse, der ikke kan gennemføres pga. helbredsforhold
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Med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilbagekaldelse af helbredsbeviser udstedt af Doctors.dk kan

en pilotelev potentielt have påbegyndt sin uddannelse, uden gyldigt at kunne dokumentere at opfylde

nødvendige helhelbredskrav for at blive pilot.

Pilotuddannelsen er brugerfinansieret og kan koste op imod 800.000 kr. per elev, herunder navnlig til

teoriundervisning og praktiske flyvetimer. En pilotelev kan derfor potentielt have afholdt væsentlige

udgifter til en uddannelse, som eleven ikke har mulighed for at gennemføre pga. manglende opfyl-

delse af helbredskravene.

Flyvelederuddannelsen er statsligt finansieret, og elever på flyvelederuddannelsen vil derfor ikke ha-

ve afholdt disse økonomiske udgifter.

Der kan potentielt være pilotelever, som ikke opfylder kravene for at få udstedt et nyt helbredsbevis.

Det er dog Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at der i så fald er tale om ganske få piloter.

Pilotelever vil i sådanne tilfælde blive fuldt kompenseret for deres afholdte udgifter til deres pilotud-

dannelse.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at ca. 6 pilotelever med helbredsbeviser udstedt

af Doctors.dk ikke vil kunne få udstedt et nyt bevis. Udgifterne til kompensation af pilotelever for

deres afholdte udgifter til pilotuddannelsen, såfremt uddannelsen er påbegyndt på baggrund af et hel-

bredsbevis, der i forbindelse med den helbredsmæssige revurdering som krævet af Trafik-, Bygge-

og Boligstyrelsen, har vist sig ikke at kunne udstedes, idet ansøger ikke opfylder de helbredsmæssige

betingelser, vil beløbe sig til op imod 5,0 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at de involverede piloter og flyveledere

kan kompenseres for afholdte udgifter til helbredsbeviser, samt at berørte pilotelever kan kompense-

res for afholdte udgifter til pilotuddannelsen. Kompensationen afholdes i indeværende år.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes der om Finansudvalgets tilslutning til, at transportmini-

steren ved optagelse af en ny tekstanmærkning bemyndiges til at udbetale kompensation til piloter,

flyveledere og pilotelever, som har fået deres helbredsbevis udstedt af Doctors.dk kendt ugyldigt.

Udgifterne i 2019 estimeres til ca. 6,1 mio. kr. og afholdes af den på finansloven opførte bevilling på

§ 28.51.01 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages følgende

tekstanmærkning under § 28. Transport- og Boligministeriet:

Materielle bestemmelser:

”Nr. 141. ad 28.51.01.

Transportministeren bemyndiges til at udbetale kompensation til piloter, flyveledere og pilotelever,

som har fået deres helbredsbevis udstedt af Doctors.dk kendt ugyldigt. Transportministeren bemyn-

diges til at fastsætte nærmere regler for udbetalingen af kompensationen. ”
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. august 2019

BENNY ENGELBRECHT

/ Mikkel Sune Smith

Til Finansudvalget.

3


