
Vedlegg 1 

Ny § 27 b skal lyde: 

 Dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter vilkår gitt i eller i 

medhold av loven her om oppholdstillatelse til au pair , kan Utlendingsdirektoratet treffe 

vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse til au pair hos vedkommende 

vertsfamilie. Vedtaket skal gjelde for ett, to eller fem år, avhengig av forholdets art, 

omfang og varighet. Det samme gjelder dersom en person i vertsfamilien er ilagt straff 

eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder og 

forholdet er begått mot den som på gjerningstidspunktet var au pair hos vedkommende. I 

slike tilfeller kan vedtaket gjelde for opptil ti år. Kongen kan gi nærmere regler i 

forskrift. 

Vedtak etter første ledd berører ikke retten til oppholdstillatelse etter kapittel 13. 

 

Alternativt forslag til ny § 27 b hvor tredje punktum er forskjellig fra forslaget over: 

 Dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter vilkår gitt i eller i 

medhold av loven her om oppholdstillatelse til au pair, kan Utlendingsdirektoratet treffe 

vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse til au pair hos vedkommende 

vertsfamilie. Vedtaket skal gjelde for ett, to eller fem år, avhengig av forholdets art, 

omfang og varighet. Det samme gjelder dersom en person i vertsfamilien er ilagt straff 

eller særreaksjon for brudd på utlendingsloven § 108 eller straffeloven §§ 166, 192, 193, 

200, 201, 202, 202 a, 204, 205, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 233 

a, 237, 238, 239, 240, 242, 246 eller 247 og forholdet er begått mot den som på 

gjerningstidspunktet var au pair hos vedkommende. I slike tilfeller kan vedtaket gjelde for 

opptil ti år. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift. 

Vedtak etter første ledd berører ikke retten til oppholdstillatelse etter kapittel 13 . 

 


