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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN -
KARANTENE FOR VERTSFAMILIER SOM ER ILAGT STRAFF ELLER
SÆRREAKSJON FOR FORHOLD BEGÅTT MOT EN AU PAIR

Vi viser til departementets høringsbrev av 6. juli i år om forslag til endringer i utlendingsloven
(karantene for vertsfamilier).

UDI støtter departementets forslag om at også ilagt straff eller særreaksjon for forhold begått mot
en au pair skal gi grunnlag for karantene mot vertsfamilien. Vi støtter også forslaget om at
lengden på karantenen utvides i forhold til tidligere forslag slik at det kan ilegges karantene på
inntil fem år for brudd på utlendingsloven. Videre er vi enige i forslaget om at det kan ilegges
inntil ti års karantene for brudd på straffeloven eller straffebestemmelser i andre lover.

Departementet foreslår at det skal kreves at det foreligger en rettskraftig dom for forholdet for at
det skal kunne ilegges karantene. Det kan imidlertid ta svært lang tid før slik dom foreligger, noen
ganger flere år, og det kan i mellomtiden være fare for at nye au pairer blir utsatt for straffbare
forhold. Det kan også virke støtende mot den alminnelige rettsfølelsen dersom det innvilges ny
aupairtillatelse til vertsfamilier som for eksempel er tiltalt for eller dømt i førsteinstans for
overgrep mot en au pair. UDI ser det derfor som ønskelig at det innføres ordninger for å hindre at
så skjer. Det kan gjøres på ulike måter. En måte er å senke kravet for å ilegge karantene, for
eksempel ved at det gis mulighet for å ilegge (midlertidig) karantene inntil endelig dom foreligger
for personer som er tiltalt for straffbare forhold begått mot au pairen. Ved en endelig dom kan det
i så fall fattes nytt vedtak om karantene, alternativt oppheve ilagt karantene dersom
vedkommende blir frikjent. En annen måte kan være å innføre en mulighet til å avslå en søknad
med den begrunnelse at vedkommende kan bli utsatt for vold osv., jf. vårt tidligere forslag. En
tredje løsning kan være å stille søknaden i bero inntil endelig dom foreligger, men en slik ordning
er etter UDIs mening ikke å foretrekke.

Departementet ber om innspill til hvilket av de to utkastene til lovtekst som foretrekkes. Etter
UDIs syn gir det det første forslaget der de aktuelle straffebestemmelsene ikke er presisert den
mest fleksible løsningen.

Som nevnt i vårt forrige høringssvar, har vi ikke systemstøtte for å registrere slike saker i våre
systemer. Ileggelse av karantene må derfor håndteres manuelt med de ulemper dette medfører.
Vi viser til vårt brev av 20. april i år for nærmere redegjørelse om dette. Hvorvidt man klarer å
fange opp saker der det er begått straffbare handlinger mot au pairen, avhenger ellers av de
bestemmelsene som blir gitt for meldeplikt fra politiet til utlendingsmyndighetene om straffbare
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forhold. Vi viser til høring fra Justisdepartementet (politiavdelingen) om politiregisterforskriften og
UDIs høringssvar av 30. mars 2012, deres ref. 201000188.
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