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Lars Thykier vedr. hjælp til danske rejsebureauer ifbm. covid-19 

  

Kære Lars Thykier 

 

Tak for din henvendelse af 13. marts 2020 og 26. marts 2020 samt for at 

dele dine bekymringer om de udfordringer, som rejsebureaubranchen står 

overfor som følge af COVID-19-situationen.  

 

Jeg vil også sige tak for den gode dialog, der har været mellem mit mi-

nisterie og dig som repræsentant for Danmarks Rejsebureau Forening. Jeg 

er meget opmærksom på de udfordringer, du nævner og de konsekvenser 

det kan have for rejsebureaubranchen. 

 

Du nævner i din henvendelse af 13. marts 2020, at de udfordringer, som 

rejsebureaubranchen står overfor omhandler tilbagebetalingskrav, der 

dræner rejsebureauerne økonomisk, både hvad angår tilbagebetaling af 

kunder og underleverandører. Derudover nævner du, at mulighederne for 

fremtidig indtjening forsvinder.  

 

I det lovforslag som er blevet vedtaget den 26. marts 2020, om ændring af 

lov om Rejsegarantifonden prøver vi netop at afbøde konsekvenserne af 

de tilbagebetalingskrav, der påhviler pakkerejseudbyderne i forhold til 

kunderne.  

 

Du peger på fem forskellige initiativer, som er afgørende for rejsebran-

chens overlevelse. 

 

For det første nævner du, at der skal være fuld dækning af rejsebureauer-

nes tilbagebetalinger til kunder. 

 

I det netop vedtagne lovforslag, er det fastsat, at Rejsegarantifondens 

formål udvides, så den også i den ekstraordinære situation som følge af 

COVID-19, vil kunne kompensere rejsende. Det gælder både rejser, der er 

annulleret af rejseudbyderen eller afbestilt af den rejsende som følge af 

ekstraordinære situationer. Med lovforslaget bliver det muligt at dække 

rejseudbydernes tilbagebetalinger til kunder gennem Rejsegarantifonden. 
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For det andet nævner du, at der skal være dækning som følge af "anticipe-

ret misligholdelse". 

 

Hvorvidt den enkelte rejsearrangør kan få godtgjort sine udgifter hos un-

derleverandører eller gennem forsikringer afhænger af de konkrete aftale-

forhold, herunder hvorvidt der er en force majeure klausul. Det vedtagne 

lovforslag omfatter ikke anticiperet misligholdelse. 

 

For det tredje nævner du, at der skal være ekstraordinært fordelagtige 

statslige lånemuligheder til rejsebureauerne.  

 

Regeringen har allerede iværksat en række tiltag, som også vil komme 

rejsebranchen til undsætning. Det gælder blandt andet garantiordninger 

for SMV'er og store virksomheder. Til SMV-ordningen er der afsat en 

garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 

mia. kr. Det vil kunne bidrage med udlån på op til i alt 25 mia. kr. Til de 

store virksomheder er garantirammen på 25 mia. kr., som kan bidrage 

med udlån på op til i alt 35,7 mia. kr.  

 

Garantiordningen for de store virksomheder blev lanceret 18. marts 2020, 

mens SMV-ordningen blev lanceret 23. marts 2020. Ordningerne gælder 

indtil videre frem til 1. oktober 2020. 

 

Udover ovennævnte garantiordninger, tilgodeser det netop vedtagne lov-

forslag specifikt rejseudbyderne. Med lovforslaget er det vedtaget, at der 

stilles en statsgaranti på 1,5 mia. kr. over for Rejsegarantifonden i ekstra-

ordinære situationer, for derigennem at understøtte den fortsatte drift hos 

de danske rejseudbydere. Til brug for tilbagebetalingen af statsgarantien 

foreslås det, at Rejsegarantifonden fastsætter et formueopbyggende bi-

drag, hvis størrelse godkendes af mig som minister. Herigennem afhjæl-

pes rejsebureauernes likviditetsproblemer for en periode, da Rejsegaranti-

fonden dækker tilbagebetalingen til kunderne. Når det er sagt, så sætter 

statsstøttereglerne også nogle rammer for vilkårene i det statslige lån. 

 

For det fjerde nævner du en eftergivelse af selskabsskatter, under forud-

sætning af, at beløbet der eftergives forbliver i virksomheden og anvendes 

til konsolidering af denne. 

 

Som nævnt overfor, har regeringen iværksat en række tiltag, som vi også 

håber rejsebureaubranchen vil gøre brug af. Andre tiltag dækker eksem-

pelvis, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter har etableret 

mulighed for, at arbejdsgivere kan få lønkompensation, hvis de vælger at 

hjemsende medarbejdere med fuld løn i stedet for at afskedige dem. Se-

nest har regeringen indført midlertidig kompensation for virksomheders 

faste udgifter målrettet brancher med virksomheder med et stort fald i 
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omsætningen. Det er mit klare håb, at rejsebureaubranchen også vil an-

vende disse initiativer for at afbøde de værste konsekvenser af COVID-

19-situationen. 

 

For det femte nævner du ændringer af visse forhold omkring Rejsegaran-

tifonden.  

 

Med det vedtagne lovforslag har vi, som nævnt ovenfor, valgt at udvide 

Rejsegarantifondens dækningsområde. Det betyder, at der er oprettet en 

tredje fondskasse, fondskassen for ekstraordinære situationer. Som mini-

ster bemyndiges jeg til at fastsætte regler om, hvilke ekstraordinære situa-

tioner, der kan dækkes, herunder i hvor lang en periode dækningen gælder 

for.  

 

I takt med, at Rejsegarantifonden får brug for midler i forbindelse med 

dækning af rejsendes krav mod rejseudbyderne som følge af afbestillinger 

og annullerede rejser, kan fonden trække på den ovenfor nævnte statsga-

ranti.  

 

Til brug for tilbagebetalingen af statsgarantien foreslås det, at Rejsegaran-

tifonden fastsætter et formueopbyggende bidrag, hvis størrelse godkendes 

af mig som minister. Det formueopbyggende bidrag træder i kraft, når jeg 

som minister beslutter dette gennem en bekendtgørelse. Dette initiativ er 

også med til at afhjælpe rejsebureauernes likviditetsproblemer. 

 

I din henvendelse af 26. marts 2020 foreslår du en ændring af den vedtag-

ne lov, således afbrudte rejser også omfattes af loven.  

 

I forbindelse med, at Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige 

rejser til resten af verden fra den 13. marts til en 13. april 2020, opfordre-

de regeringen samtidigt alle på ferie i udlandet til at rejse hjem i god ro og 

orden. Heri ligger, at danskere på ferie i udlandet som udgangspunkt skal 

rejse hjem med den planlagte flyafgang til Danmark.  

 

Nogle rejseudbydere har været nødsaget til at ombooke rejsende på ferie 

til alternative flyafgange hjem til Danmark. Disse omkostninger afholdes 

af rejseudbyderen eller flyselskabet og er ikke omfattet af den foreslåede 

ordning.  

 

Regeringen har med forslaget fokuseret på at hjælpe rejsebranchen der, 

hvor langt størstedelen af rejsebranchens udgifter ligger, som følge af 

COVID-19, og det er i forhold til annullerede og afbestilte pakkerejser. 
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Med venlig hilsen 

 
Simon Kollerup 

 

 


