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Republikens presidents förordning

Nr 42

om provisorisk tillämpning av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska
försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av

Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR)

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern,
föreskrivs:

1 §
Den genom brevväxling och anknytande
följebrev den 11 december 2007 ingångna
överenskommelsen mellan Finland och Or-
ganisationen för gemensamt försvarsmateri-
elsamarbete i Europa (OCCAR) om Finlands
deltagande i Europeiska försvarsbyråns pro-
jekt för en mjukvarudefinierad radio (ES-

SOR) tillämpas provisoriskt från den 11 de-
cember 2007 så som därom har överens-
kommits.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 4 april

2008.

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Anne Holmlund

13—2008
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Bilaga 
 
ORGANISATION FOR JOINT 
ARMAMENT CO-OPERATION 
 
 
Dokument nr 324/41/4120  
       Madrid den 17 juli 2007 
       PoC: Reyes TORRES, tfn +34913955261 
 
 
 
Jyri Häkämies 
Försvarsminister 
Södra magasinsgatan 8 
PB 31 
FIN-00131 Helsingfors, Finland 
 
 
Ärende:  Teknologidemonstrations- 
                programmet ESSOR – Offertbrev 
 
Bilagor:   A. Modell till brev om  
                 godkännande 
                 B. Integreringsbeslut 
 
 
Ärade minister, 
 

eftersom diskussioner mellan våra 
representanter har gjort det möjligt att fastslå 
de förutsättningar under vilka Finlands 
regering kan delta i teknologidemon-
strationsprogrammet ESSOR (ESSOR TDP) 
och eftersom OCCARs direktion den 5 juni 
2007 har fattat ett integreringsbeslut om prog-
rammet ESSOR TDP, med vilket direktionen 
har godkänt att OCCAR administrerar 
programmet ESSOR TDP, och förutsatt att 
Finlands regering deltar i programmet i 
enlighet med den överenskommelse som de 
deltagande staterna i sinom tid kommer att 
underteckna, har jag äran att för OCCARs 
räkning föreslå följande bestämmelser: 

 
1. Programmet ESSOR TDP administreras i 

enlighet med alla OCCARs regler och 
föreskrifter. 

2. För administrering av programmet 
ESSOR TDP tillsätts en programstyrgrupp 
och en programkommitté, och dessa 
administrerar programmet på det sätt som 

 
ORGANISATION FOR JOINT  
ARMAMENT CO-OPERATION 
 
 
File Number: 324/41/4120  
                      Madrid 17. July 2007 
                      PoC: Reyes TORRES,  
                      Phone. +34913955261 
 
 
To Mr Jyri Häkämies 
      Minister of Defence 
      Eteläinen Makasiinikatu 8 
      PO Box 31 
      FIN-00131 Helsinki, Finland 
 
 
Subject:      ESSOR Technology 
Demonstration Programme  Letter of Offer  
 
Attachment(s):  A. Leter of acceptance   
                            model 
                            B. Integration Decision 
 
 
Dear Minister, 

 
Following the discussions between our rep-

resentatives which permitted the definition of 
the conditions applying to your participation 
in the ESSOR Technology Demonstrator 
Programme (ESSOR TDP), and following 
the Integration Decision relating to the ES-
SOR TDP, approved by the BoS on the 5 
June 2007, by which the OCCAR BoS has 
given its approval to the management of the 
ESSOR TDP by OCCAR and subject to the 
participation of your Government in that 
programme in accordance with the agreement 
between Participating States to be signed in 
due course, I have the honour to propose, on 
behalf of OCCAR, the following provisions: 

 
1. The ESSOR TDP shall be managed in 

accordance with all OCCAR rules and pro-
cedures. 

2. A Programme Board and a Programme 
Committee are created and shall manage the 
ESSOR TDP, as described in OMP 1, 2, 3 
and 4. The privileges and immunities provi-
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avses i dokumenten OMP 1, OMP 2, OMP 3 
och OMP 4, vilka gäller OCCARs 
administrativa bestämmelser. På programmet 
ESSOR TDP tillämpas bestämmelserna om 
privilegier och friheter samt klausulen om 
skiljeförfarandet, vilka ingår i bilagorna I och 
II till konventionen om OCCAR. Republiken 
Finland förbinder sig att genomföra alla de 
nationella förfaranden som behövs och med 
vilka OCCARs personal beviljas de 
privilegier och friheter som fastslås i bilaga I 
till konventionen samt verkställs den klausul 
om skiljeförfarande som fastslås i bilaga II till 
konventionen, när programmet ESSOR TDP 
tillämpas. 

3. Sedan denna överenskommelse trätt i 
kraft förhandlar republiken Finland om ett 
programbeslut med övriga stater som deltar i 
programmet ESSOR TDP, och 
programbeslutet måste ovillkorligen stämma 
överens med reglerna och föreskrifterna om 
OCCAR, och när republiken Finland deltar i 
programmet måste den ovillkorligen följa de 
riktlinjer som fastslås i bilaga D till dokument 
OMP 2. Genom att underteckna 
programbeslutet förbinder sig republiken 
Finland juridiskt vid programmet i samma 
mån som OCCARs medlemsstater som deltar 
i programmet. Programbeslutet utgör ett så-
dant beslut som avses i artikel 38 i 
konventionen om OCCAR. 

4. Detta brev och ert svar utgör tillsammans 
i enlighet med artikel 37 i konventionen en 
överenskommelse mellan OCCAR och 
Finlands regering om administreringen av 
programmet ESSOR TDP inom OCCAR. 
Denna överenskommelse träder i kraft den 
dag då ordföranden för OCCARs direktion tar 
emot ert brev om gokännande. 

 
Jag vore tacksam, om ni kunde bekräfta att 

Finlands regering godkänner bestämmelserna 
ovan. 

 
Med högaktning 

 
 

José Antonio Alonso Suárez 
 

Spaniens försvarsminister 
 

sions and the arbitration clause described in 
Annex I and II of the OCCAR Convention 
shall apply to the ESSOR TDP. The Republic 
of Finland agrees to undertake all the neces-
sary national procedures to grant to OCCAR 
staff the privileges and immunities described 
in Annex I of the OCCAR Convention and to 
give effect to the arbitration clause described 
in Annex II of the OCCAR Convention in 
application to the ESSOR TDP. 

 
 
 
 
 
3. After the entry into force of this agree-

ment, the Republic of Finland shall negotiate 
the Programme Decision with the other 
States participating in the ESSOR TDP, on 
the strict understanding that this Programme 
Decision shall respect OCCAR rules and 
procedures and that the participation of the 
Republic of Finland shall be consistent with 
the guidelines at Annex D of OMP 2. By 
signing the Programme Decision, the Repub-
lic of Finland shall be legally bound to the 
programme to the same extent as OCCAR 
Member States Participating to the pro-
gramme. The Programme Decision shall con-
stitute a decision referred to in Article 38 of 
the OCCAR Convention. 

4. This letter together with your response 
shall constitute the agreement between OC-
CAR and your Government referred to in ar-
ticle 37 of the OCCAR Convention, concern-
ing the management of the ESSOR TDP by 
OCCAR. This agreement shall enter into 
force on the date of receipt of your letter of 
acceptance by the BoS Chairman. 

 
I would be grateful for your confirmation 

that the preceding provisions are acceptable 
to your Government. 

 
Yours sincerely,” 
 

 
Mr. José Antonio Alonso Suárez 

 
Minister of Defence of Spain 
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Brev om godkännande 
 
 
Ärade minister 
 

jag tackar för ert brev av [ … ], som lyder 
enligt följande: 

 
”Ärade minister, 

 
eftersom diskussioner mellan våra 

representanter har gjort det möjligt att fastslå 
de förutsättningar under vilka Finlands 
regering kan delta i teknologidemonstrations-
programmet ESSOR (ESSOR TDP) och 
eftersom OCCARs direktion den 5 juni 2007 
har fattat ett integreringsbeslut om prog-
rammet ESSOR TDP, med vilket direktionen 
har godkänt att OCCAR administrerar 
programmet ESSOR TDP, och förutsatt att 
Finlands regering deltar i programmet i 
enlighet med den överenskommelse som de 
deltagande staterna i sinom tid kommer att 
underteckna, har jag äran att för OCCARs 
räkning föreslå följande bestämmelser: 

 
1. Programmet ESSOR TDP administreras i 

enlighet med alla OCCARs regler och 
föreskrifter. 

2. För administrering av programmet 
ESSOR TDP tillsätts en programstyrgrupp 
och en programkommitté, och dessa 
administrerar programmet på det sätt som 
avses i dokumenten OMP 1, OMP 2, OMP 3 
och OMP 4, vilka gäller OCCARs 
administrativa bestämmelser. På programmet 
ESSOR TDP tillämpas bestämmelserna om 
privilegier och friheter samt klausulen om 
skiljeförfarandet, vilka ingår i bilagorna I och 
II till konventionen om OCCAR. Republiken 
Finland förbinder sig att genomföra alla de 
nationella förfaranden som behövs och med 
vilka OCCARs personal beviljas de 
privilegier och friheter som fastslås i bilaga I 
till konventionen samt verkställs den klausul 
om skiljeförfarande som fastslås i bilaga II till 
konventionen, när programmet ESSOR TDP 
tillämpas. 

3. Sedan denna överenskommelse trätt i 
kraft förhandlar republiken Finland om ett 
programbeslut med övriga stater som deltar i 

Letter of acceptance 
 
 
Dear Minister 
 

I am pleased to receive your letter dated [  ] 
which reads as follows: 
 
“Dear Minister, 

 
Following the discussions between our rep-

resentatives which permitted the definition of 
the conditions applying to your participation 
in the ESSOR Technology Demonstrator 
Programme (ESSOR TDP), and following 
the Integration Decision relating to the ES-
SOR TDP, approved by the BoS on the 5 
June 2007, by which the OCCAR BoS has 
given its approval to the management of the 
ESSOR TDP by OCCAR and subject to the 
participation of your Government in that 
programme in accordance with the agreement 
between Participating States to be signed in 
due course, I have the honour to propose, on 
behalf of OCCAR, the following provisions: 

 
1. The ESSOR TDP shall be managed in 

accordance with all OCCAR rules and pro-
cedures. 

2. A Programme Board and a Programme 
Committee are created and shall manage the 
ESSOR TDP, as described in OMP 1, 2, 3 
and 4. The privileges and immunities provi-
sions and the arbitration clause described in 
Annex I and II of the OCCAR Convention 
shall apply to the ESSOR TDP. The Republic 
of Finland agrees to undertake all the neces-
sary national procedures to grant to OCCAR 
staff the privileges and immunities described 
in Annex I of the OCCAR Convention and to 
give effect to the arbitration clause described 
in Annex II of the OCCAR Convention in 
application to the ESSOR TDP. 

 
 
 
 
 
3. After the entry into force of this agree-

ment, the Republic of Finland shall negotiate 
the Programme Decision with the other 
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programmet ESSOR TDP, och program-
beslutet måste ovillkorligen stämma överens 
med reglerna och föreskrifterna om OCCAR, 
och när republiken Finland deltar i 
programmet måste den ovillkorligen följa de 
riktlinjer som fastslås i bilaga D till dokument 
OMP 2. Genom att underteckna program-
beslutet förbinder sig republiken Finland 
juridiskt vid programmet i samma mån som 
OCCARs medlemsstater som deltar i 
programmet. Programbeslutet utgör ett så-
dant beslut som avses i artikel 38 i 
konventionen om OCCAR.   

4. Detta brev och ert svar utgör tillsammans 
i enlighet med artikel 37 i konventionen en 
överenskommelse mellan OCCAR och 
Finlands regering om administreringen av 
programmet ESSOR TDP inom OCCAR. 
Denna överenskommelse träder i kraft den 
dag då ordföranden för OCCARs direktion tar 
emot ert brev om godkännande. 

 
Jag vore tacksam, om ni kunde bekräfta att 

Finlands regering godkänner bestämmelserna 
ovan. 

 
Med högaktning” 
 
Jag har äran att meddela er att Finlands 

regering godkänner bestämmelserna ovan. 
 
I enlighet med detta utgör ert brev och mitt 

svarsbrev tillsammans en överenskommelse 
mellan Finlands regering och OCCAR om 
administreringen av programmet ESSOR 
TDP inom OCCAR. 

 
Med högaktning 
 

Jyri Häkämies 
 

Finlands försvarsminister 
 

States participating in the ESSOR TDP, on 
the strict understanding that this Programme 
Decision shall respect OCCAR rules and 
procedures and that the participation of the 
Republic of Finland shall be consistent with 
the guidelines at Annex D of OMP 2. By 
signing the Programme Decision, the Repub-
lic of Finland shall be legally bound to the 
programme to the same extent as OCCAR 
Member States Participating to the pro-
gramme. The Programme Decision shall con-
stitute a decision referred to in Article 38 of 
the OCCAR Convention. 

4. This letter together with your response 
shall constitute the agreement between OC-
CAR and your Government referred to in ar-
ticle 37 of the OCCAR Convention, concern-
ing the management of the ESSOR TDP by 
OCCAR. This agreement shall enter into 
force on the date of receipt of your letter of 
acceptance by the BoS Chairman. 

 
I would be grateful for your confirmation 

that the preceding provisions are acceptable 
to your Government. 

 
Yours sincerely,” 
 
I have the honour to inform you that my 

Government accepts the above provisions. 
 
Accordingly, your letter together with my 

reply herein shall constitute the agreement 
between my Government and OCCAR con-
cerning the management of the ESSOR TDP 
by OCCAR. 

 
Yours sincerely, 

 
Jyri Häkämies 

 
Minister of Defence of Finland 
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ORGANISATION FOR JOINT 
ARMAMENT CO-OPERATION 
 
 

INTEGRERINGSBESLUT 
 
OCCARs direktion, som 
 
beaktar konventionen om grundande av 

Organisationen för gemensamt försvars-
materielsamarbete i Europa OCCAR (Organ-
sation for Joint Armament Cooperation/ 
Organisation Conjointe de Coopération en 
matière d’Armement) av den 9 september 
1998, vilken trädde i kraft den 28 januari 
2001, och i synnerhet dess artiklar 12 b samt 
37 och 38, 

 
noterar begäran om att teknologidemon-

strationsprogrammet ESSOR ska integreras i 
OCCAR, vilken med ett brev av den 25 maj 
2007 nr 07-107445 DGA/DSA framställts av 
de stater (Finland, Frankrike, Italien, Spanien 
och Sverige) som deltar i Europeiska 
försvarsbyråns projekt för en mjukvaru-
definierad radio (European Secure Software 
Radio, ESSOR), 

 
noterar att också Polen kan komma att delta 

i ESSOR-projektet senare, 
 
noterar att de stater som deltar i ESSOR-

projektet har en önskan att bjuda in 
Europeiska försvarsbyrån att delta i de 
administrativa mötena om teknologidemon-
strationsprogrammet ESSOR, 

 
har beslutat följande: 
 
1. Man tillåter att teknologidemonstrations-

programmet ESSOR, i vilket Finland, 
Frankrike, Italien, Spanien och Sverige och 
eventuellt Polen deltar, kan förordnas att 
administreras av OCCAR i enlighet med 
konventionen om OCCAR samt reglerna och 
föreskrifterna om OCCAR. 

2. Europeiska försvarsbyrån ges ställning 
som observatör i programstyrgruppen och 
programkommittén på de villkor som 
fastställs i programbeslutet. 

 

ORGANISATION FOR JOINT 
ARMAMENT CO-OPERATION 
 
 

INTEGRATION DECISION 
 

The OCCAR Board of Supervisors (BoS): 
 

Considering the Convention on the 
establishment of the Organisation for Joint 
Armament Cooperation (Organisation 
Conjointe de Coopération en matière 
d´Armement) (OCCAR) signed on 9 
September 1998, which entered into force on 
28 January 2001, in particular its Articles 12-
b, 37 and 38; 

 
 
Noting the request made in the letter 07-

107445 DGA/DSA dated 25 May 2007 by 
the ESSOR Participating States (Finland, 
France, Italy, Spain, Sweden) to authorise the 
integration of the ESSOR Technology 
Demonstrator Programme into OCCAR; 

 
 
 
 
Noting that Poland may become an ESSOR 

Participating State at a later stage; 
 
Noting the willingness of the ESSOR 

Participating States to invite EDA to attend 
the project management meetings of the 
ESSOR Technology Demonstrator Pro-
gramme; 

 
Decides as follows: 
 
1. Authorise the assignment of the 

management of the ESSOR Technology 
Demonstrator Programme to OCCAR, with 
the participation of Finland, France, Italy, 
Spain, Sweden and possibly Poland, in 
accordance with the OCCAR Convention and 
the OCCAR rules and procedures. 

2. Authorise EDA to become an observer 
to the ESSOR Programme Board and the 
Programme Committee, according to con-
ditions to be specified in the Programme 
Decision. 
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Undertecknare av avtalet i original 
Konteramiral Jacques Rosiers, ir 

Belgiens representant i direktionen 
 

Undertecknare av avtalet i original 
IGA Laurent Giovachini 

Frankrikes representant i direktionen 
 

Undertecknare av avtalet i original 
MinDirig. Tjark Happach 

Tysklands representant i direktionen 
 

Undertecknare av avtalet i original 
Generallöjtnant Carmine Pollice 

med fullmakt av generallöjtnant Gianni 
Botondi 

Italiens representant i direktionen 
 

Undertecknare av avtalet i original 
Generallöjtnant José Julio Rodriguez 

Fernandez 
Spaniens representant i direktionen 

 
Undertecknare av avtalet i original 

Generallöjtnanten vid flygvapnet Barry 
Thornton 

Förenade konungadömets representant i 
direktionen 

 
den 5 juni 2007 

 
 

Original signed 
Rear Admiral Jacques Rosiers, ir 
The Belgian BoS Representative 

 
Original signed 

IGA Laurent Giovachini 
The French BoS Representative 

 
Original signed 

Herrn MinDirig. Tjark Happach 
The German BoS Representative 

 
Original signed 

Lt Gen Carmine Pollice 
pp Lt.Gen. Gianni Botondi 

The Italian BoS Representative 
 
 

Original signed 
Lt.Gen. José Julio Rodriguez  

Fernandez 
The Spanish BoS Representative 

 
Original signed 

Air Marshal Barry Thornton 
The United Kingdom BoS Representative 

 
 
 

5 June 2007 
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Bilaga 
FINLANDS FÖRSVARSMINISTER 
 
 

 
Helsingfors den 30 november 2007 

 
Referenser: Dokument nr 324/41/4120, ert 

brev av den 17 juli 2007, PoC: Reyes 
TORRES 

 
 

BREV OM GODKÄNNANDE 
 
 

Ärade minister, 
 
jag tackar för ert brev av den 17 juli 2007, 

som lyder enligt följande: 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Texten till skrivelsen av OCCAR ovan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jag har äran att meddela er att Finlands 

regering godkänner bestämmelserna ovan. 
 
I enlighet med detta utgör ert brev och mitt 

svarsbrev tillsammans en överenskommelse 
mellan Finlands regering och OCCAR om 
administreringen av programmet ESSOR 
TDP inom OCCAR. 
 
 

Med högaktning 
 
 

Jyri Häkämies 
 

Finlands försvarsminister 
 

 

MINISTER OF DEFENCE 
FINLAND 

 
 

Helsinki, 30 November 2007 
 
ref: file number 324/41/4120, your letter 17 

July 2007, POC: Reyes TORRES 
 
 
 

LETTER OF ACCEPTANCE 
 
 

Dear Minister, 
 
I am pleased to receive your letter dated 17 

July 2007 which reads as follows: 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
The text in the letter of the OCCAR above 

—— — — — — — — — — — — — —  
I have the honour to inform you that my 

Government accepts the above provisions. 
 
Accordingly, your letter together with my 

reply herein shall constitute the agreement 
between my Government and OCCAR con-
cerning the management of the ESSOR TDP 
by OCCAR. 
 

 
Yours sincerely, 

 
 

Jyri Häkämies 
 

Minister of Defence of Finland 
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FINLANDS FÖRSVARSMINISTER 
 
 
 

Helsingfors den 30 november 2007 
 
 
Referenser: OCCARs offertbrev av den 17 

juli 2007, OCCARs brev med anvisningar till 
ESSOR-kontaktpersonerna av den 30 oktober 
2007 (dokument nr 324/41/4120, 
CO/200/2176/LE/100) 

 
 

FÖLJEBREV TILL BREVET OM  
GODKÄNNANDE AV TEKNOLOGI-

DEMONSTRATIONSPROGRAMMET 
ESSOR 

 
 

Ärade minister, 
 
vi anmäler med bifogade brev om 

godkännande (Bilaga 1) vårt intresse för 
programmet ESSOR TDP. Finlands regering 
måste dock ännu uppfylla de nationella krav 
som grundlagen förutsätter och som gäller 
privilegier och friheter, skiljeförfarande och 
ansvar. 

 
Enligt ert brev av den 30 oktober 2007 kan 

ett brev gällande förbehåll sändas samtidigt 
med brevet om godkännande, men brevet om 
godkännande kan inte ändras. Ett förbehåll 
kan uttryckas i ett följebrev till brevet om 
godkännande. OCCARs direktion meddelar 
att båda breven har mottagits. Genast när de 
nationella åtgärderna medger att förbehållet 
avlägsnas, sänder de stater som inte är 
medlemsstater var och en ett officiellt brev 
till OCCARs direktion, och då träder brevet 
om godkännande i sin helhet i kraft. 
 

 
Av denna anledning meddelar Finlands 

regering följande: 
 
Innan denna överenskommelse om ESSOR-

programmet träder i kraft tillämpar Finlands 
regering provisoriskt OCCARs regler och 
föreskrifter, med undantag av de regler och 

MINISTEROF DEFENCE 
FINLAND 

 
 

Helsinki, 30 November 2007 
 
 
ref: OCCAR Letter of Offer dated  17 July 

2007, OCCAR guidance letter to ESSOR 
POC’s dated 30 Oct 2007 (file numbers: 
324/41/4120, CO/200/2176/LE/100)  

 
 
 
COVER LETTER FOR THE LETTER 
OF ACCEPTANCE OF THE ESSOR 
TECHNOLOGY DEMONSTRATOR 

PROGRAMME 
 
 

Dear Sirs, 
 
We are writing to acknowledge with the 

enclosed Letter of Acceptance (ANNEX 1) 
our interest to ESSOR TDP programme. 
However the Government of Finland will yet 
have to comply with the national constitu-
tional requirements in relation to privileges 
and immunities, arbitration and liabilities. 

 
Whereas, according to your letter of 30 Oc-

tober 2007, “the reservation letter could be 
issued at the same time in conjunction with 
the letter of acceptance, the later could not be 
modified. The reservation could be expressed 
in a cover letter to the letter of acceptance. 
The OCCAR BoS would acknowledge the 
receipt of both letters. A soon as national 
staffing would allow withdrawing the reser-
vation the non-Member States would send a 
respective official letter to the OCCAR BoS 
and consequently the letter of acceptance 
would become effective in its entirety.” 

 
Therefore, Finland would like to notify fol-

lowing: 
 
Pending the entry into force of this agree-

ment with regard to ESSOR-programme the 
Government of Finland will apply provision-
ally the provisions of the OCCAR rules and 
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föreskrifter som gäller privilegier och friheter 
(bilaga I till konventionen om OCCAR), 
skiljeförfarande (bilaga II till konventionen 
om OCCAR) och ansvar (dokument OMP 4). 

 
Med högaktning 
 
 

Jyri Häkämies 
 

Finlands försvarsminister 
 
 

José Antonio Alonso Suárez 
 

Spaniens försvarsminister 
Spaniens försvarsministerium 

SPANIEN 
 
 

procedures, except those of privileges and 
immunities (ANNEX 1 of the OCCAR Con-
vention), arbitration (ANNEX II of the OC-
CAR Convention) and liability (OMP 4). 

 
Yours sincerely, 
 
 

Jyri Häkämies 
 

Minister of Defence of Finland 
 
 

Mr. José Antonio Alonso Suárez 
 

Minister of Defence of Spain 
Ministry of Defence of Spain 

SPAIN 
 
 

 
 



(Finlands författningssamlings nr 189/2008)

Republikens presidents förordning

Nr 43

om sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildnings-
gemenskap på gymnasienivå (teoretiska och yrkesinriktade utbildningar)

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av undervisningsminis-
tern, föreskrivs:

1 §
Det i Stockholm den 3 november 2004
ingångna avtalet mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om nordisk utbild-
ningsgemenskap på gymnasienivå (teoretiska
och yrkesinriktade utbildningar), som repu-
blikens president har godkänt den 3 juni
2005, är i kraft från den 27 mars 2008 så som
därom har avtalats.

2 §
Bestämmelserna i avtalet är i kraft som

förordning.

3 §
Denna förordning, som även Ålands lag-

ting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft
den 4 april 2008.

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Sari Sarkomaa
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AVTAL 
 

MELLAN DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE OCH SVERIGE OM NORDISK 
UTBILDNINGSGEMENSKAP PÅ GYMNASIENIVÅ (TEORETISKA OCH  

YRKESINRIKTADE UTBILDNINGAR) 
 

Preambel 
 
Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, nedan kallade parterna,  
 
som i enlighet med artikel 3, punkterna e och g, i överenskommelsen av den 15 mars 1971 

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om kulturellt samarbete kommer att  
 
- utöka möjligheterna för studerande och andra hemmahörande i ett nordiskt land att ge-

nomgå utbildning och avlägga examen vid de övriga nordiska ländernas utbildningsinstitutio-
ner,  

 
- etablera ömsesidigt erkännande av examina, delexamina och annan dokumentation över 

genomgången utbildning,  
 
som har ingått avtal den 29 september 1986 om gemensam arbetsmarknad för ämneslärare 

och lärare i praktisk-estetiska ämnen (gymnasium och yrkesskolor),  
 
som finner att parternas i lag reglerade utbildningar på gymnasienivå i stort sett är likvärdiga,  
 
som arbetar för fortsatt utveckling av rutiner och praxis för erkännande av andra nordiska 

och övriga europeiska kvalifikationer genom utbyte av erfarenheter med de övriga nordiska 
länderna och genom iakttagande av de framsteg som görs inom det europeiska samarbetet vad 
gäller yrkesinriktad utbildning,  

 
som uppfattar detta regionala avtal som en naturlig del av det europeiska samarbete som ska 

stärka och främja den regionala samhörigheten med respekt för de involverade ländernas kul-
turella mångfald till gagn för den europeiska integrationen,  

 
som med bestämmelserna i detta avtal önskar respektera och främja Europeiska gemenska-

pens utbildningspolitiska målsättningar i enlighet med artiklarna 149 och 150 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget),  

 
som med bestämmelserna i detta avtal önskar respektera och främja de rättigheter som ut-

bildningssökande har enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
(EES-avtalet), i synnerhet dess fjärde artikel och bilagorna V (om fri rörlighet för arbetstaga-
re) och VIII (om etableringsrätten), samt det utbildningspolitiska samarbete som pågår i enlig-
het med EES-avtalets artikel 78 ff. och protokoll 31 till EES-avtalet,  

 
som med detta avtals bestämmelser om lika regler för tillträde, direkt studiestödssansökan 

samt utvidgat erkännande av helt eller delvis genomgången utbildning önskar öka den fria rör-
ligheten mellan de nordiska staterna,  

 
har enats om följande:  
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Artikel 1  

Tillträde till utbildningar  

Parterna förpliktar sig ömsesidigt att ge ut-
bildningssökande tillträde till sina i lag regle-
rade teoretiska och yrkesinriktade utbild-
ningar på samma villkor som de egna med-
borgarna.  

Med gymnasieutbildning avses i detta avtal 
utbildning som bygger på den nioåriga –i Is-
land och i Norge tioåriga – grundskolan, och 
som är inrättad dels för 16—19-åriga –i Is-
land 16—20-åriga – elever, dels för vuxna – 
häribland de finska studentexamenbaserade, 
yrkesinriktade linjerna.  

Detta avtal gäller inte tillträde till praktik-
utbildning som baseras på anställning i priva-
ta och offentliga verksamheter som ett led i 
en yrkesinriktad gymnasieutbildning.  

 
Artikel 2  

Gratisprincipen  

Parterna och deras skolmyndigheter avstår 
från att kräva ersättning av varandra för den 
undervisning m.m. som ges till utbildnings-
sökande från andra nordiska länder som föl-
jer en i lag reglerad gymnasieutbildning.  

Detta avtal är inte till hinder för frivilligt 
ingångna bilaterala betalningsavtal, häribland 
avtal mellan utbildningsinstitutioner eller 
skolmyndigheter, så länge det regelbundet 
säkerställs att dessa inte utgör ett faktiskt 
hinder för den fria rörligheten för studerande 
på gymnasienivå.  

 
Artikel 3  

Studiestöd  

Utbildningssökandes möjlighet att söka 
studiestöd för gymnasieutbildning i ett annat 
nordiskt land regleras av nationella regler.  

 
Artikel 4 

Erkännande av genomförd utbildning  

Utbildningssökande som har erhållit exa-
mensbevis, gesällbrev eller annan form av 

kvalifikationsbevis som dokumenterar att de 
har genomgått en i lag reglerad gymnasieut-
bildning hos en annan part, har rätt att i hem-
landet söka till samma fortsatta utbildningar 
som de kan söka till hos den part hos vilken 
de genomfört sin gymnasieutbildning.  

 
Artikel 5  

Erkännande av delvis genomförd utbildning  

Utbildningssökande, som på ett tillfreds-
ställande sätt har genomfört en del av sin 
gymnasieutbildning hos en av parterna, har 
rätt att få denna del tillgodoräknad om ut-
bildningen fortsätts hos en annan part, och 
om det föreligger intyg från den avlämnande 
utbildningsinstitutionen för den utbildning 
som genomförts.  

 
Artikel 6  

Målsättning rörande erkännande av praktik  

Parterna kommer efter förhandling med ar-
betsmarknadens organisationer att arbeta för 
att praktikperioder som ingår som en obliga-
torisk del i en yrkesinriktad gymnasieutbild-
ning, och som genomförts vid en godkänd 
verksamhet hos annan part än den hos vilken 
utbildningen i övrigt genomförs, skall god-
kännas som en del av denna utbildning.  

 
Artikel 7  

Informationsskyldighet  

Parterna förpliktar sig att informera all-
mänheten och i synnerhet de berörda perso-
nerna om möjligheterna till erkännande av 
yrkesinriktade utbildningar genom en ständig 
utveckling av innehållet på de respektive 
webbplatserna för de nationella referenscent-
ren för information om yrkesutbildning (Na-
tional Reference Points for vocational quali-
fications -NRP). Denna information skall 
vara tillgänglig på myndigheternas webbplat-
ser senast ett år efter att detta avtal träder i 
kraft.  

Parterna förpliktar sig att som ett led i den 
allmänna studie- och yrkesvägledningen in-
formera om möjligheterna att genomföra en i 
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lag reglerad gymnasieutbildning helt eller 
delvis hos annan part i enlighet med detta av-
tal.  

 
Artikel 8  

Tolkning av avtalet  

Parterna skall gemensamt följa avtalets till-
lämpning och vidta de ändringar och göra de 
tillägg som utvecklingen kan ge anledning 
till. Med avseende på detta tillsätter Nordiska 
ministerrådet ett rådgivande utskott som kan 
ge förslag till ändringar och tillägg till avta-
let. Parternas centrala skolmyndigheter kan 
vidare rådgöra med utskottet om tolkningen 
av avtalet.  

 
 

Artikel 9  

Ikraftträdande  

Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den 
dag då samtliga parter har meddelat det fins-
ka utrikesministeriet att de har godkänt avta-
let.  

För Färöarnas och Grönlands vidkomman-
de träder avtalet i kraft dock först trettio da-
gar efter det att regeringen i Danmark har 
underrättat det finska utrikesministeriet om 
att Färöarnas landsstyre och Grönlands hem-
styre har meddelat att avtalet skall ha giltig-
het för Färöarna och Grönland. För Ålands 
del träder avtalet i kraft efter det att Ålands 
lagting givit sitt samtycke därtill.  

Det finska utrikesministeriet meddelar de 
övriga parterna samt Nordiska ministerrådets 
sekretariat om mottagandet av dessa medde-

landen och om tidpunkten för avtalets ikraft-
trädande.  

Detta avtal upphäver överenskommelsen av 
den 4 mars 1992 mellan Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige om utbildnings-
gemenskap på gymnasial nivå.  

 
Artikel 10  

Uppsägning  

En part kan säga upp avtalet genom skrift-
ligt meddelande härom till det finska utri-
kesministeriet som meddelar de övriga par-
terna om mottagandet av meddelandet och 
dess innehåll.  

En uppsägning gäller endast den part som 
har lämnat in uppsägningen och den träder i 
kraft sex månader efter den dag då det finska 
utrikesministeriet mottagit meddelandet om 
uppsägningen.  

 
Artikel 11  

Deponering av avtalet  

Originalexemplaret av detta avtal depone-
ras i det finska utrikesministeriet, som till-
ställer de övriga parterna bestyrkta kopior 
härav.  

 
Till bekräftelse härav har undertecknade 

befullmäktigade ombud undertecknat detta 
avtal.  

 
Som skedde i Stockholm den 3 november 

2004 i ett exemplar på danska, finska, is-
ländska, norska och svenska, vilka samtliga 
texter har samma giltighet.  
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For Danmarks regering: 
 

Henrik Nepper-Christensen 
Jens Peter Jacobsen 

 
 

Suomen hallituksen puolesta: 
 

Tanja Karpela 
 
 

Fyrir ríkisstjórn Íslands: 
 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
 
 

For Norges regjering: 
 

Kristin Clemet 
 
 

För Sveriges regering: 
 

Leif Pagrodsky 
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