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HØRING -  ENDRINGER  I REISEGARANTIFORSKRIFTEN

Vi viser til mottatt brev med vedlegg av 31.10.2006.

Vedrørende punkt  3.2.3  spørsmål om tilleggsbetaling for bedrifter som taper saker i nemnda,  vil
Forbrukerrådet støtte forslaget om at bedrifter som taper saker i nemnda skal innbetale et tillegg pr.
sak som tapes helt eller delvis. I tillegg til at dette vil oppleves som rettferdig av bedriftene, vil det
synes hensiktsmessig med tanke på at bedriftene oppfordres til å løse saker i minnelighet uten at
partene må gå veien om behandling i nemnda. På lengre sikt vil det antas at en ordning med
tilleggsgebyr vil virke preventivt og "oppdragende" for bedrifter som ellers ikke har vist vilje til å
innrette seg etter tidligere vedtak i nemnda og/eller etter de rettsregler som gjelder på området for
pakkereiser. Dette spesielt med tanke på nye bedrifter og/eller bedrifter som ikke tidligere har deltatt i
den frivillige nemndsordningen.

Når det gjelder spørsmålet om størrelsen på gebyret, vil Forbrukerrådet bemerke at dette ikke bør
settes for høyt. Dette med tanke på at det kan medføre at enkelte ønsker å tre ut av
reisegarantiordningen. Fra et forbrukerståsted er det viktig at flest mulig bedrifter er med i
reisegarantiordningen og således i nemnda. Dersom gebyret settes for høyt, kan man risikere at
enkelte bedrifter finner det lønnsomt å spekulere i hvordan omgå pakkereiseloven og dermed plikten
til å stille garanti i RGF og til å delta i nemndsordningen.

Vedrørende punkt 4 spørsmål om dekning av gebyr kan skje  ved å  søke dekning av reisegarantien,
vil Forbrukerrådet støtte departementets forslag. Det synes hensiktsmessig og praktisk at RGF gis
anledning til å søke dekning i de individuelle garantiene dersom årsgebyret til fondet og gebyr til
nemnda ikke blir betalt. Dette med tanke på at det blir gitt en effektiv mulighet til innkreving av
gebyrene slik at administrering av oppgaven for RGF blir enklere og mindre ressurskrevende i de
tilfeller hvor gebyrene ikke blir betalt. Det må videre antas at det også vil være av interesse for
flesteparten av medlemmene i RGF at ordningen virker effektivt og uten fare for at det vil påløpe
ekstrakostnader ved at noen medlemmer ikke oppfyller sin plikt til å betale gebyrene i tide.

Forbrukerrådet støtter departementets øvrige forslag til endringer i reisegarantiforskriften, og har
ellers ingen merknader.
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