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Vedrørende tilrettelegging for at elev Mustafa Hasan kan 
sluttføre videregående utdanning i Viken fylke. 

Viser til pågående debatt og Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om å utvise 18-årige 

Mustafa Hasan til Jordan. Som dere sikkert er kjent med bor Mustafa i Asker 

kommune og er elev ved Nesbru videregående skole, vg3. Han skal 

etter UNEs vedtak reise ut av landet senest 28.12.2020. Det er fem måneder før han 

skal avslutte 13 års skolegang i Asker. 

 

Jeg håper og tror at UNE vil se på saken på nytt, og at Mustafa får bli i landet. Hvis 

det likevel ikke skjer, vil det for Mustafa være en stor fordel om han får fullført sin 

skolegang. Jeg henvender meg derfor til dere og ber dere vurdere om Mustafa kan 

få fullført sin videregående utdanning. En mulighet kan være digital undervisning og 

eksamen til våren. Det er svært viktig at han får både standpunktvurdering og 

eksamen, slik at et fullverdig vitnemål fra Nesbru videregående skole kan 

utstedes. Rett til utdanning er en vel etablert menneskerettighet og flere av FN-

konvensjonene slår dette fast.  

 

Hvis Mustafa får vitnemål vil han ha helt andre forutsetninger til å søke studier 

og arbeid uansett hvor i verden han befinner seg. Det er også grunn til å tro at det vil 

øke hans mulighet til å få returnere til Norge. 

 

Jeg ser frem til et svar fra Viken fylkeskommune om hvordan fylket kan tilrettelegge 

for digital undervisning, vurdering og eksamen for denne eleven ved Nesbru 

videregående skole. 

 

     

 

VIKEN FYLKESKOMMUNE v/ fylkesordfører Roger Ryberg 

Kopi: fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen 
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Vedlagt er brev datert 27.11.2020 til Stortinget v/ Justiskomiteen og Kommunal- og 

forvaltningskomiteen og UNE, med mer informasjon om saken.  

  

Med vennlig hilsen  

  

Lene Conradi 

Ordfører Asker kommune 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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