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Góðan dag,

Mig langar að koma fram með athugasemd um mikilvægi þess að aupair stúlkur/drengir fái 
að dvelja hér í tvö ár, eins og á flestum öðrum norðurlöndum, í stað eins árs í senn. Við erum 
stór fjölskylda, hjón með 4 börn, með lítið stuðningsnet. Við erum bæði útivinnandi, 
eiginmaðurinn sem sjómaður og er því mikið í burtu og ég sem félagsráðgjafi. Við höfum 
farið þá leið að fá aðstoð aupair inn á okkar heimili. Við fórum í það ferli að sækja um aupair 
frá Filipseyjum og er óhætt að segja að þetta var flókið og dýrt ferli. Ferlið tók um 11 
mánuði, vissulega voru tafir vegna Covid, en engu að síður er ferlið langt, strangt og flókið 
og tók ansi marga daga í pappírsvinnu, símtölum, tölvupóstum og stússi milli stofnanna. Er 
þá frátalinn kostnaður við alla pappírsvinnu í þremur löndum, Íslandi, Noregi og Filipseyjum, 
stimpilgjöld, flugmiðar, (covid testin og stóttkví í þessu árferði), sendingarkostnaður fyrir 
pappíra, læknisskoðun (50.000), tryggingar og fleira. Eins og áður sagði tók ferlið um 11 
mánuði og kostaði um 350.000-400.000 kr. Viðkomandi fær svo vasapening 60.000 kr á 
mánuði þegar hingað er komið.

Til okkar kom yndisleg stúlka og við tók aðlögunartími, þ.e. börnin þurfa öll sinn tíma til 
þess að aðlagast nýjum einstakling á heimilinu. Er alveg raunhæft að horfa á amk 3 mánuði í 
aðlögun í svona ferli. Þá eru ekki nema 9 mánuðir eftir áður en viðkomandi stúlka þarf að 
fara heim. Það gefur auga leið að 2 ár væru svo mikið betri lausn fyrir alla aðila sem á þurfa 
að halda. E f aupair stúlkan/drengurinn vill ráða sig svo lengi og ef host fjölskyldan þarf á 
aðstoðinni að halda svo lengi (sem er alls ekki í öllum tilfellum) þá ætti ekkert að vera því til 
fyrirstöðu að samningurinn megi gilda í 2 ár í stað eins árs. Það gefur auga leið að ef við 
setjum börnin í fyrsta sæti þá er það mun meiri stöðuleiki fyrir þau að hafa sömu 
manneskjuna hjá sér í tvö ár í senn í stað 12 mánuða sem líða alltof hratt. Fyrir utan þá 
endurtekin kostnað eftir 12 mánuði ef fjölskyldur ætla sér að gera þetta aftur að þeim tíma 
liðnum.

Ég veit að ég er ekki ein um þá ósk að vilja lengja þetta tímabil, en umræðan á netaðgangi 
fyrir hostfjölskyldur hefur farið marg oft fram varðandi þetta. Flestum finnst eitt ár of stuttur 
tími. Ég óska þess einlægt að litið verði til þeirra landa sem kringum okkur eru og hafa þetta 
tímabil 2 ár en ekki eitt ár

takk fyrir

Dagrún Fanný Liljarsdóttir


