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Svar på henvendelse om reisegarantiordningen 

Vi viser til brev fra NHO Reiseliv 6. oktober 2020 med forslag om at staten oppretter en 

ordning som dekker pakkereisearrangørenes behov for garantistillelse i Reisegarantifondet.  

 

Næringsministeren har i sitt svar på spørsmål nr. 143 til stortingsrepresentant Åsunn 

Lyngedal forklart at det ikke vil bli opprettet en slik ordning på nåværende tidspunkt.  

 

Næringsministeren viser til at reiselivsnæringen er i store økonomiske vanskeligheter som 

følge av covid-19, og bransjens problemer medfører at enkelte garantister vurderer at 

risikoen er for høy til at de ønsker å tilby reisegarantier. Det står de fritt til å vurdere og 

beslutte. Hun viser videre til at dette ikke er ensbetydende med at det ikke lenger finnes et 

tilbud og at staten må gripe inn. Det er fortsatt flere forsikringsselskaper og 

garantiinstitusjoner som tilbyr denne finansielle tjenesten, men prisen vil reflektere den 

samlede vurderingen av risiko i bransjen og hos den enkelte bedrift. 

 

For forbrukerne er det et gode at finansinstitusjoner ser på virksomhetene med sine 

profesjonelle blikk og vurderer soliditeten til de enkelte bedriftene og hvorvidt de skal få stilt 

garanti og til hvilken pris. 

 

Det er utfordrende å bruke samfunnets ressurser for å sette opp økonomiske tiltak for å sikre 

at ingen pakkereisearrangører står uten garantist, i en situasjon som både er mer langvarig 

enn antatt, og som muligens skaper varige endringer i forbrukernes preferanser. 

 

Staten bidrar imidlertid allerede til å redusere risikoen gjennom bransjerettede tiltak. 

Regjeringen har innført og varslet betydelige tiltak overfor reiselivsnæringen. Disse 

inkluderer en låne- og tilskuddsordning tilgjengelig for pakkereisearrangørene, som hadde 

NHO Reiseliv 
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Side 2 
 

som formål å bidra til å dekke refusjoner til kunder for reiser som ble avlyst eller avbestilt i 

perioden 14. mars til 14. juni 2020, en kompensasjonsordning for hele næringslivet, som blir 

forlenget for reiselivsnæringen, en lånegarantiordning for næringslivet, halvert reiselivsmoms 

ut året, og en omstillingsordning for reiselivet. 

 

Næringsministeren kunngjorde for kort tid siden innretningen og forvaltningen av 

kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen som vil avlaste reiselivsbedriftenes 

økonomiske utfordringer noe. Dette er tiltak som skal bidra til at lønnsomme bedrifter skal 

kunne komme seg gjennom covid-19-utfordringene. Næringsministeren har videre sagt at 

regjeringen fortløpende vurderer innretningen av ordningen i lys av smittesituasjonen og 

smitteverntiltakene. 

 

Regjeringens tiltak vil styrke bransjen som helhet og gjøre de enkelte bedriftene mer robuste, 

da de for eksempel kan få mulighet til å omstille seg til mer lønnsom drift. Dette vil kunne 

reflekteres i finansinstitusjonenes vurdering av bransjen og enkeltbedriftene, og vil også 

kunne bidra til å redusere risikopåslagene for garantistillelse. Sistnevnte er imidlertid en 

vurdering som må gjøres av garantistiller for den enkelte bedrift. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kirsti Aulstad Sogn (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Helene Vada 

rådgiver 
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