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Folkehøgskolene og Reisegarantifondet 
Dette rundskrivet erstatter FHSR-rundskriv 29-01. 
 
Folkehøgskoler som har reisekurs i Norge eller til utlandet og som blir betraktet som reisearrangør av 
en ”pakketur”, jfr. § 2 -1 i pakkereiseloven av 25. august 1995 nr 57, er pliktig å stille garanti. 
Skolene må selv orientere seg om de rammes av ”pakkereiseloven” se  www.rgf.no . 
 
Skoler som bare har reise i forbindelse med hovedkurs er unntatt fra regelen fordi loven blir tolket 
dit hen at planleggingen skjer i samarbeid med årselevene. 
 
Når det gjelder reisekurs er det kun to mulige modeller (Reisegarantifondet har dessverre sagt nei til 
”solidaritetsmodellen” som ble skissert i rundskriv 29-01 og som var drøftet med den forrige 
forretningsføreren av RGF.) 
 

1.  Skoler som arrangerer reisekurs og kjøper reisen og oppholdet som en pakke av et 
reisebyrå/arrangør som har avtale med RGF, kan gå fram på følgende måte: 
I annonse og informasjon fra skolen skal det stå at turen arrangeres i samarbeid med NN 
reisebyrå/arrangør og RGF-logoen settes inn bak dette selskapets navn. I annonse og 
informasjon fra reisebyrå/arrangør, skal det stå at reisen arrangeres i samarbeid med NN 
folkehøgskole.  
Skoler som velger reisekurs bare innenfor denne modellen, trenger ikke ha egen avtale med 
Reisegarantifondet. 

 
2. Skoler som arrangerer reisekurs og ikke kjøper reisen og oppholdet som én pakke, men ordner 

opplegget med flere tilbydere, må ha en egen avtale med Reisegarantifondet.  
 

Alle folkehøgskoler som har reisekurs må ha avklart sitt forhold til Reisegarantifondet ved å velge en 
av modellene ovenfor før en lyser ut et reisekurs.  
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