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Reisegarantifondet – garantistillelse fra GIEK

Norske reisearrangører skal fornye sine garantier i Reisegarantifondet 1. desember 2020. En slik garanti gis normalt av banker og forsikringsselskap, men vi opplever nå at Korona-pandemiens betydelige påvirkning på reiselivet gjør det vanskelig å få finansinstitusjonene til å stille med nødvendige garantier. Vi ber derfor Stortinget sørge for at dette gjøres gjennom å utvide re-forsikringsordningen av kredittforsikringen som administreres av GIEK
til også å inkludere re-forsikring/risikoavlastning på garantier stilt av forsikringsselskaper og banker på vegne av
reisearrangørene.

En oversikt fra mai 2020 viser at 40 av totalt 87 nordnorske medlemmer (inkl. Svalbard) i Reisegarantifondet er
medlemmer i NHO. På landsbasis antas at en tilsvarende andel av Reisegarantifondets 840 medlemmer i Norge
(mai 2020) er medlemmer i NHO.
Små og store pakkereisesaktører skal 1. desember i år fornye garantien i Reisegarantifondet for bookinger for
2021. Dette er lovpålagt i henhold til Pakkereiseloven for alle reiselivsaktører som selger pakkereiser. Dersom
reisearrangørene ikke lykkes med å stille tilstrekkelige garantier, vil de ikke kunne selge pakkereiser. Uten en
ordning for å dekke garantiene for aktørene vil grunnlaget for å drive aktivitet i 2021 bortfalle. Uten garantier fra
medlemmene vil Reisegarantifondet kollapse.
Med bakgrunn i henvendelser fra våre medlemsbedrifter rettet NHO Reiseliv, NHO Transport og NHO Luftfart en
henvendelse til næringsminister Iselin Nybø 6. oktober der vi ba om at regjeringen måtte få på plass en ordning
som dekker pakkereiseaktørenes behov for garantistillelse i Reisegarantifondet. Dette kan gjøres ved at GIEK
inkluderer garantistillelser for reiselivsaktører i ordningen med kredittforsikringer.
Vanligvis vil en bank eller et forsikringsselskap stille den nødvendige garantien inn i Reisegarantifondet. På grunn
av COVID-19 er reiselivsbransjen svekket i finansmarkedet. Inntil COVID-19 ikke påvirker markedet i samme omfang vil banker og forsikringsselskaper ikke ha den nødvendige viljen til å ta risikoen for garantiene alene. Risikoavlastning fra myndighetene ovenfor Reisegarantifondet er derfor en nødvendighet dersom reiselivet skal fortsette å gjøre Norge tilgjengelig.
NHO ber på denne bakgrunn om at Stortinget på hensiktsmessig måte ber Regjeringen sørge for at GIEK inkluderer garantistillelser for reiselivsaktører i ordningen med kredittforsikringer.

