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Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som 
misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie) 
 
Caritas Norge er glad for å være invitert til å kommentere forslag til endringer i Utendingsloven og 
forskriften. Vi har i flere år samarbeidet nært med JURK og Filipino Worker’s Organization 
vedrørende au pairers situasjon i Norge.   
 
Karanteneordningen 
 
Caritas Norge er tilfreds med at Departementet foreslår å innføre en karanteneordning for 
vertsfamilier som bryter vilkårene om oppholdstillatelse. Vi mener imidlertid at en karanteneordning 
bør ha en sterkere virkning enn det som er foreslått. Vi er videre enige med JURK i at 
karanteneordningen også bør omfatte au pairer fra EØS land, disse trenger samme type beskytelse 
fra vertsfamilier som misbruker ordningen.  
 
Vi argumenterer som følger: 
 
Karantene bør kunne pålegges for en periode på opptil fem år, slik ordningen er i Nederland. Dette 
for å kunne verne au pairer fra helt klart useriøse/bevisst misbrukende vertsfamilier.   
 
Videre mener Caritas at vilkårene for å komme inn under karantenebestemmelsene bør være mer 
presise og omfatte også mindre graverende situasjoner 
 
Med utgangspunkt i nevnte eksempler i høringen mener vi at begrepet ”grovt” burde omfatte også 
situasjoner hvor en au pair har bodd hos en annen familie i deler av perioden, dersom det ikke finnes 
logiske forklaringer. Aupairordningen har en kulturbegrunnelse, og dette må det vernes om.  
 
Eksempelet ”har utført vesentlig andre oppgaver enn de avtalte oppgavene” inngir en forståelse av 
at det skal svært mye til for at en vertsfamilie skal være ekskludert fra au pair ordningen. Vi mener at 
dersom det utføres andre oppgaver som har klare negative konsekvenser for kvaliteten av 
aupairoppholdet som kulturutveksling, så bør det kvalifisere for anvendelse av karantene.  
 
Begrepet ”gjentatte ganger” virker klargjørende, men bør praktiseres på en relativt streng måte med 
hensyn til vertsfamiliens overtredelse.  Utgangspunktet er, som JURK argumenterer, at au pairen 
befinner seg i en svak forhandlings/maktposisjonen i forhold til vertsfamilien.    
 
Karantenebestemmelsene bør utformes slik at de motvirker utnyttelse og sosial dumping. FAFO’s 
undersøkelse, sammen med andre undersøkelser, viser at vertsfamiliene i all hovedsak ser på 
ordningen som et arbeidsforhold med billig arbeidskraft.   
 
 
 



 

  Side 2 

 
Bytte av vertsfamilie 
Caritas Norge slutter seg til forslaget om rett til fortsatt opphold som au pair hos ny vertsfamilie, ved 
innlevert ny søknad om oppholdstillatelse. Caritas Norge mener at departementet bør vurdere 
gebyrets størrelse, veid opp mot godtgjørelsen som au pairene mottar månedlig, her er det et klart 
misforhold. 
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