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Saksframlegg 
 

Arkivsak Saksbehandler 

20/37725-1 Lars Joakim Tveit 

 

Behandles av Møtedato 

Formannskapet 15.12.2020 

 

Mustafa Hasan – økonomisk situasjon 

Ordførers forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet i Asker kommune anmoder Utlendingsnemnda (UNE) om å 

frafalle kravet på kr 243.750 mot Mustafa Hasan. 

2. Dersom anmodningen til UNE ikke imøtekommes, dekker Asker kommune 

Mustafa Hasans forpliktelser til å dekke allerede idømte saksomkostninger. 

Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

  

 

1. Sammendrag og konklusjon 

Mustafa Hasan er 18 år og bosatt i Asker kommune. UNE har vedtatt å utvise han til 

Jordan, og utvisningen er varslet i romjulen 2020.  

Vedtaket er behandlet av Borgarting lagmannsrett, som stadfestet utvisningsvedtaket 

i dom av 13.11.2017. Etter dette ble hans mor og søster utvist, mens Mustafa Hasan 

og broren har blitt værende i Norge. 

Mustafa Hasan er elev ved Nesbru videregående skole, vg3. Han skal etter UNEs 

vedtak utvises senest 28.12.2020. Det er fem måneder før han skal avslutte 13 års 

skolegang i Asker. 

Asker kommune har gitt støtte til at Mustafa Hasan kan få opphold i Norge, se 

vedlagte brev til UNE. Asker kommune har videre gitt støtte til at Viken 
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fylkeskommune tilrettelegger for fjernundervisning dersom han blir utvist før 

skoleåret er omme, se vedlagte brev til Viken fylkeskommune. 

Mustafa Hasans står ansvarlig for omkostningene for rettstvisten med UNE med kr 

243.750 tillagt evt omkostninger, noe som fremgår av brevet fra hans advokat. 

Hans advokat anmoder Asker kommune om å se på hans situasjon. 

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 

Som det fremgår av vedlagte brev fra Mustafa Hasans advokat er det solidarisk 

ansvar for hele beløpet rettsprosessen har kostet og som er idømt Mustafa Hasan og 

hans familie. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt det vil påløpe kostnader også til 

uttransportering. 

Gjelden på kr 243.750 er dokumentert i vedlagte brev fra hans advokat Nicolai V. 

Skjerdal datert 14.12.2020. Gjelden gjelder saksomkostninger for alle familie-

medlemmene som fikk en rettslig behandling av utvisningsvedtaket, og alle er 

solidarisk ansvarlige for beløpet. Dette medfører at Mustafa Hasan hefter for hele det 

ubetalte beløpet. Eventuelle økonomiske forpliktelser til uttransportering vil komme i 

tillegg. 

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene 

Av de tre bærekraftsdimensjonene miljø, økonomi og sosiale forhold vil saken være 

relevant for de to sistnevnte forholdene. 

4. Økonomi 

Dersom Asker kommune dekker Mustafa Hasans gjeld foreslås det at beløpet 

belastes formannskapets disposisjonskonto. Det gjenstår i dag kr 386.000 på 

formannskapets disposisjonskonto for budsjettåret 2020. 

5. Tidligere behandling 

Ingen tidligere behandling. 

6. Ordførers vurdering 

Det er i utgangspunktet ingen kommunal oppgave å dekke innbyggeres gjeld til den 

norske stat. Ordfører vil allikevel foreslå at Asker kommune dekker Mustafa Hasans 

gjeld til den norske stat dersom anmodningen om at UNE frafaller gjeldskravet ikke 

etterkommes. Utenlandske statsborgere som har gjeld til den norske stat vil kunne 

være forhindret fra å reise tilbake til Norge, og Mustafa Hasans tilknytning til Asker 

og Norge er sterk i og med at han har bodd her siden han var 6 år. 

Det kan fremstå som urimelig at Mustafa Hasan står ansvarlig for en gjeld som 

skyldes en situasjon som oppsto da han var barn og kom til Norge. Primært mener 

ordfører at Mustafa Hasan ikke burde blitt idømt saksomkostninger og at staten 

derfor bør ettergi gjelden. Dersom staten ikke imøtekommer denne henstillingen 
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mener ordfører at Asker kommune kan dekke hans gjeld, da gjelden er noe han ikke 

kan holdes ansvarlig for, samt at han senere kan komme tilbake til Norge dersom 

han selv ønsker det.  

 

 

Lene Conradi 

ordfører 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Brev fra advokat Nicolai V. Skjerdal av 14.12.2020. 

2. Ordfører i Asker kommunes brev til UNE av 27.11.2020. 

3. Ordfører i Asker kommunes brev til Viken fylkeskommune av 09.12.2020. 
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