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Høring  -  endringer i reisegarantiforskriften

Det vises til høringsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 31.10.06,
vedrørende forslag til endringer i reisegarantiforskriften.

Jeg har følgende kommentarer til endringsforslagene:

Endringer i reisegarantiordningen

Etter mitt syn vil de forskriftsendringene som departementet foreslår føre til at
reisegarantiordningen utvides i samsvar med de endringer som ble vedtatt gjennomført
i pakkereiseloven tidligere i år.

Jeg støtter derfor departementets forslag om at det bør inntas en tilføyelse i
reisegarantiforskriften § 4a om at transport som skjer sammen med en pakkereise er
garantipliktig på samme måte som selve pakkereisen. Det samme gjelder forslaget om
endring av begrepet "pakkereiser" til "reiser" i forskriftens § 5 og forslaget om at
reisegarantien skal beregnes på samme måte for pakkereiselignende arrangementer
som for pakkereiser i den foreslåtte § 4 litra c.

Fastsettelse av gebyr til drift av klagenemnd for pakkereiser

De viktigste hensynene ved en regulering av gebyrsystemet er, ved siden av at nemda
skal gå i balanse, at det er enkelt og billig å administrere for Reisegarantifondet og
oppleves som rettferdig av bransjen.

Systemet med fire gebyrklasser virker hensiktsmessig. Jeg støtter også systemet med
at styret i Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser hvert år skal sette opp forslag til
budsjett for nemndas drift og forslag til gebyrsatser som må godkjennes av
departementet før Reisegarantifondet kan kreve inn beløpene. Det bør fastsettes en
tidsfrist for nemndas styre til å foreslå gebyrsatser slik at fondet har mulighet å kreve
det inn sammen med årsgebyret.
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Man bør ha et system med tilleggsbetaling for virksomheter som taper saker i nemnda,
både ut fra hensynet til rettferdig finansiering og som en motivasjon for selskapene til
å søke frivillige løsninger på forbrukernes klager.

Spørsmål om dekning av gebyr kan skje ved  å  søke dekning av
reisegarantien

Det er viktig at Reisegarantifondet gis en effektiv mulighet til innkreving av årsgebyr til
Reisegarantifondet og gebyret til Klagenemnda for pakkereiser. Dette er ikke bare
begrunnet i at systemet skal fungere mest mulig knirkefritt. Det er også et poeng at
det er selskapene selv som vil måtte betale regningen ved et lite effektivt og
uøkonomisk inndrivingssystem. Jeg vil uten videre anta at et flertall av aktørene i
bransjen vil betale sine gebyrer i tide. Disse har krav på at systemet er lagt opp slik at
det ikke medfører unødvendige ekstrakostnader å få inn gebyrene fra dem som ikke
betaler i tide, eller ikke vil betale.

Jeg støtter på denne bakgrunn løsningen departementet foreslår, nemlig at det skal
være mulig for Reisegarantifondet å søke dekning i de individuelle garantiene dersom
ikke gebyr til reklamasjonsnemnda for pakkereiser og årsgebyr til Reisegarantifondet
ikke betales. Etter det jeg forstår har man gode erfaringer med en slik løsning i
Danmark.

Spørsmål om mer fleksibel fastsettelse av årsgebyret til Reisegarantifondet

Jeg stiller meg også positiv til forslaget om at Reisegarantifondets styre får myndighet
til å fastsette årsgebyret med stadfesting av departementet, slik det foreslås i
reisegarantiforskriften § 6.
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