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Høring - Endringer i utlendingsloven - Varig karantene
for vertsfamilier som utnytter au pairer Høringsuttalelse fra UDI
Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til høringsbrev fra departementet av 29.
mai i år. Nedenfor følger våre merknader til departementets forslag om å
endre utlendingsloven § 27 b ved å utvide karantenetiden for vertsfamilier
som utnytter au pairer fra henholdsvis fem og ti år til varig.
Når varig karantene skal ilegges
I forslaget til lovendring kan adgangen til å gi varig karantene gis i
medhold av både bestemmelsens første og annet ledd, det vil si brudd på
henholdsvis regelverket for au pair-tillatelse og straffelovgivningen. Hvis
varig karantene skal kunne gis etter første ledd, mener UDI at det er
behov for klare retningslinjer fra departementet for tilfeller hvor lovgiver
anser dette er aktuelt. Vi begrunner det med at økningen fra 5 år til varig
karantene er inngripende for en vertsfamilie, og at dette skal kunne gjelde
tilfeller hvor ingen i vertsfamilien er ilagt straff. For saker etter annet ledd,
vil UDI kunne ta utgangpunkt i domstolens vurdering av
alvorlighetsgraden. Men UDI anser at det ville vært en fordel dersom
departementet kan gi retningslinjer, eller si noe mer konkret i forarbeidene
om når varig karantene skal ilegges i medhold av annet ledd også.
Saker hvor de aktuelle forholdene er begått av person som ikke hører
til vertsfamilien
UDI er kjent med at en rekke familier benytter seg av andre familiers au
pair, spesielt i forbindelse med rengjøring av hus og hytter. Når UDI blir
kjent med at en au pair har blitt utsatt for en straffbar handling av en
person som ikke tilhører vertsfamilien, anmelder vi forholdet. Det
forutsetter imidlertid at vi får opplyst navnet på personen. I 2016 har vi
anmeldt fem tilfeller, i 2017 fire tilfeller. De fleste sakene har dreid seg om
bruk av ulovlig arbeidskraft før eller etter at au pairen hadde
oppholdstillatelse og av henholdsvis den fremtidige eller tidligere
vertsfamilien. Familier som ikke på noe tidspunkt opptrådte som
vertsfamilie for au pairen ble anmeldt i to tilfeller i tidsrommet 2016-17. Vi
er ikke kjent med i hvilke tilfeller de anmeldte faktisk ble ilagt en straff.
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Behov for endringer i DUF/NORVIS
Når en person blir ilagt karantene, blir dette registrert i NORVIS med navn
og personnummer til vedkommende, og med fra- og til-dato for karantene.
Disse feltene er obligatoriske, og det må enten legges opp til at karantene
kan bli registrert uten sluttdato, eller lage rutiner for hvilken dato som skal
brukes som utløpsdato for en varig karantene, for eksempel når personen
fyller 100 år. Alternativet om å registrere karantene uten sluttdato krever
endringer i NORVIS. En slik endring er trolig ikke veldig omfattende, og
UDI anslår kostnaden for en slik endring til å være under 100 000 kroner.
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