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Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og forskriften - (Karantene 

for vertsfamilier som misbruker au pairordningen og bytte av vertsfamilie) 

 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 27.01.12, 

angående ovennevnte.  

 

LO er svært opptatt av at aupairordningen ikke misbrukes til å være en ordning 

der man får tilgang til ”lavkost hushjelper” fra andre steder i verden. Det er mye 

som tyder på at ordningen misbrukes og LO støtter derfor departements forslag i 

sin helhet. Forslagene vil bidra til å sikre at aupairordningen oppfattes og 

praktiseres i tråd med formålet: kulturutveksling.  

 

Det er spesielt viktig å gi god informasjon om ordningen slik at det også er 

tydelig hva som eventuelt vil utgjøre regelbrudd. Å forskriftsfeste at UDI 

fastsetter vilkår er derfor et viktig tiltak.  

 

For å få innvilget tillatelse som au pair må søkeren være mellom 18 og 30 år. 

Det er ikke stilt som krav at au pairen ikke har barn. UDI varsler imidlertid om 

regelendringer i 2012 som bl.a. innebærer at au pairene ikke lenger kan ha egne 

barn i hjemlandet. LO mener at dette er et meget viktig tiltak for å hindre 

misbruk av aupairordningen. I den forbindelse bør også alderskriteriet vurderes. 

 

Videre vil LO påpeke at det bør legges til rette for en rådgivningstelefon eller 

andre kanaler hvor aupairene kan henvende seg.   

  

I den grad tiltakene viser seg å ikke være tilstrekkelig for å hindre misbruk av 

aupairordningen og at ordningen fortsetter å utvikle seg i retning av en ordning 
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for formidling av hushjelper, mener LO at hele ordningen bør avvikles. Arbeid 

som hushjelp bør prinsipielt kun være tillatt gjennom vanlige ansettelsesforhold.  

 

  

  

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Tor-Arne Solbakken 
(sign.) 

 

 Anne-Lise Rolland 

 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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