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R e P u b 1 i k e n s p r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting angående re

regingens till riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa be

stämmelser i avtalen mellan de nordiska länderna 

om gemensam arbetsmarknad. för ämneslärare, lära

re i praktisk-estetiska ämnen och speciallärare 

i grundskolan samt för ämneslärare och lärare i 

praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan (gym

nasiet och yrkesläroanstalterna) samt om tillämp

ningen av avtalen. 

Enligt 11 § 2 mom.19 punkten självstyrelselagen för Åland 

den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall till lag, 

genom vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft inom land

skapet Åland, för så vitt i fördraget ingår bestämmelser, som 

innebär upphävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden 

i självstyrelselagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal 

för Finlands del gäller bland annat undervisningsväsendet och 

undervisningsspråk, på vilket område landstinget jämlikt 13 § 

1 mom. 2 punkten och 35 § självstyrelselagen tillkommer lagstift

ningsbehörighet i landskapet, erfordras landstingets ställningsta

gande till ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl inne-

håller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting mätte ge sitt sam

tycke till den i propositionen ingående 

lagens ikraftträdande i landskapet Åland 

till de delar sagda avtal innebär avvi

kelse från självstyrelselagen, under 

förutsättning att 



Regeringens proposmon till Riksdagen om godkönnande a\' 
vissa bestömmelser i de nordiska anaJen om gemensam arbetsmark
nad för ämneslärare och speciallärare i grundskolan samt för 
ämneslärare i gymnasiet och yrkesläroanstalterna 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA Il'i!\'EHAU 

I propositionen föreslås att riksdagen godkän
ner de avtal som i september 1986 ingicks mellan 
Danmark, Finland. Island, Norge och Sverige om 
gemensam arbetsmarknad för ämneslärare, lärare 
i praktisk-estetiska ämnen och speciallärare i 
grundskolan samt for ämneslärare och lärare i 
praktiskestetiska ämnen i gymnasieskolan (gym
nasiet och yrkesläroanstalcerna). I Finland är der 
dock onödigt an särskilt nämna lärare i praktisk
estetiska ämnen, eftersom de hos oss hänförs till 
ämneslärarna. Syftet med der avtal som gäller 
grundskolan är an en person som i någon 
avtalsslutande star har en officiellt godkänd ut
bildning på minst fyra år med behörighet till 
tjänst som lärare i allmänbildande teoretiska 
ämnen eller en utbildning på minst tre år med 
behörighet till tjänst som lärare i allmänbildande 
praktisk-estetiska ämnen, t.ex. teckning eller 
gymnastik och idrott, eller en utbildning med 
behörighet till tjänst som speciallärare i grund
skolan, under \'issa förutsättningar godkänns så
som behörig lärare även i de övriga avtalsslurande 

staterna. Svfm med del avtal som gäller gvmna· 
siet och yrkesläroanstalterna är på motsvarande 
sätt att en person som i någon avtalsslutande stal 
har en officiellt godkänd utbildning på minst 
fyra år med behörighet till tjänst som lärare i 
allmänbildande teoretiska ämnen eller en utbild
ning på minst rre ar med behörighet till tjänst 
som lärare i allmänbildande praktisk-estetiska 
ämnen i gymnasiet och yrkesläroanstalterna, un
der vissa forutsänningar godkänns såsom behörig 
lärare även i de övriga avralsslutande staterna 

Eftersom ikraftträdandet av avtalen fordrar en 
lag. som skall stiftas i den ordning som gäller för 
stiftande av grundlag. ingår i propositionen ett 
lagförslag om godkännande av vissa bestämmel
ser i avtalen som hör till området för lagstif1-
ningen samt om tillämpningen av avtalen 

Avtalen träder i kraft trettio dagar efter det 
alla parter har meddelat det islandska utrikesmi
nisterie1 an de godkänt analen. Avsikten är att 
lagen skall träd;,. i kraft samtidigt som avtalen. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge och ärendets beredning 

För reglering av arberskraftem rörlighet mellan 
de nordiska länderna ingicks i augusti 1983 en 
överenskommelse om gemensam nordisk arbets
marknad (FördrS 40/83). Eftersom det i de 
nordiska länderna inom flera områden finns 
nationella föreskrifter om behörighet och i fråga 

37068'V 

om offentligrättsliga rjänsteförhållanden begräns
ningar rörande narionaliret, har man i syfte att 
underlätta arbecskraftem rörlighet som komple
ment till arbersmarknadsöverenskommelsen in
gått särskilda överenskommelser om att i hela 
Norden godkänna den behörighet som utbild
ningen av vissa specialyrkesgrupper ger. En över
enskommelse om gemensam nordisk arbetsmark-
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nad för klasslärare i grundskolan ingicks i m:m 
1982 mellan Finland, Danmark, Island. Norge 
och Sverige (FördrS 24184 ). 

Den arbetsgrupp som Nordiska ministerrådets 
kulrursekretariet tillsatt år 1982 fomane sitt 
uuedningsarbete i enlighet med Nordiska rådets 
rekommendation nr 1911979 i syfte an utvidga 
den gemensamma nordiska arbetsmarknaden till 
att omfatta även ämneslärare. Arbetsgruppen 
beredde förslag till avtal om gemensam nordisk 
arbetsmarknad for ämneslärare. lärare i praktisk -
estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan 
samt för ämneslärare och lärare i praktisk-estetis
ka ämnen i gymnasieskolan (gymnasiet och yrkes
läroansralterna ). Ministerrådet (undervisnings
och kulturministrarna) godkände förslagen i maj 
1986, och de nordisks undervisnings- och kulrur
ministrarna undertecknade avtalen i Reykjavik 
den 29 september 1986. 

Utlåtanden om förslagen till avtal har avgetts 
av finansministeriet, skolstyrelsen, yrkesu tbild
ningsstyrelsen, länsstyrelserna i Nylands län och i 
Vasa län, Helsingfors universitet, Jyväskylä uni
versitet, Konstindustriella högskolan, Finlands 
stadsförbund, Suomen kunnallisliitto, Finlands 
svenska kommunförbund, Opettajien Ammatti
järjestö OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund. 
I utlåtandena anses det i allmänhet att avtalen 
behövs. Dessutom har Nordiska arbetsmarknads
urskottet till Nordiska ministerrådet avgett ett 
utlåtande, i vilket i princip förespråkas att avta
len ingås 

2. Avtalens betydelse 

Genom att det ömsesidiga godkännandet av 
ämneslärar- och speciallärarutbildningen under
lättas i de nordiska länderna blir der även lättare 
för lärarna an flyna fran en nordiske land till ett 
annat. Från Finlands synpunkt är detta av bety
delse främst för flyrtningsrörelsen mellan Finland 
och Sverige. De tjänster i Finland som kommer i 

fraga år lektors- och ämneslärartjänster 1 grund
skolan och gvmnasit1 samt lektorsrjänster i yrke>
läroanstalterna. I praktiken torde till finskspråki
ga skolor kunna söka sig bara sådana finskspråki
ga i Sverige utbildade lärare som önskar bli lärare 
i Finland. Till svenskspråkiga skolor tordr där
emot även lärare som vunnit behörighet i något 
annat nordiskt land kunna söka sig. Från Finland 
kan såväl finskspråkiga som svenskspråkiga lärare 
flytta närmast till Sverige. 

Enligt lagen om den tjänstebehörighe1 som 
högskolestudier utomlands medför ('>31/86) och 
förordningen med samma namn (889/86), vilka 
trädde i kraft den 1 januari 198-:'. kan högskole
examina som finska medborgare avlagt utom
lands jämställas med finska högskoleexamina och 
studier. Denna lag~tiftning är lihäl subsidiär. I 
3 § i lagen stadgas at: om det i en annan lag eller 
förordning ingår stadganden om den behörighet 
som högskolestudier utomlands medför för of
fentlig tjänst eller befattning, skall dessa scad
ganden iakttas i stället. Avtalen förutsätter for 
sin del att avtalsbesrämmelsema intas i den 
nationella lagstiftningen. Någon egentlig kon
flikt vid tillämpningen av avtalen och den nämn
da lagstiftningen torde sålunda inte uppsra i 
fråga om högskolestudier som finska medborgare 
fullgjort i något annat nordiskt land. I fråga om 
andra än finska medborgare och då der gäller 
godkännande i andra nordiska länder av exami
na, som finska medborgare avlagt i Finland eller 
i något annat nordiske land. kan däremot bara de 
nämnda avtalen tillämpas. 

3. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Ikraforädandet av avtalen kommer inte att 
åsamka staten direkta merkostnader Inte heller 
väntas uppgifterna öka i märkbar grad för under
visningsminisreriet. skolstyrelsen el i er yrkesu t
bildningssryrelsen. 



DET AIJMOTIVERING 

l. Avcalens innehåll 

I. l. A vtalei om lärare i grundskolan 

Artikel J. Denna anikel innehåller allmänna 
bestämmelser om godkännande i en annan av
talsslutande stat av utbildning till lärare 1 teore
tiska ämnen och praktisk-estetiska ämnen samt 
speciallärare. Enligt artikeln medför ämneslärar
utbildning. som bygger på minst fyra års studier 
och officiellr godkänts i en avtalsslutande stat c>Ch 
som ger behörighet till tjänst som lärare 1 allman
bildande teoretiska ämnen på grundskolans hög
stadium. behörighet till ämneslärarrjänster även i 
alla andra avtalsslutande stater, förutsatt dock att 
utbildningen i undervisningsämnena i ston mot
svarar kraven även i den andra staten. På motsva
rande sän medför ämneslärarutbildning som 
bygger pa minst tre års studier och offioellt 
godkäms i en avtalsslutande stat oc~ som ger 
behörighet till tjänst som lärare 1 allmanbild~nde 
praktisk-estetiska ämnen på högstadiet. behong
het till ämneslärartjänst även 1 alla andra avrals: 
slurande stater. förutsatt dock an utbildningen 1 

undervisningsämnena i scon mom·arar kraven 
även i den andra staten. Fastän avraler sålunda 1 

allmänhet godkänner utbildning som bygger på 
frra eller tre års studier, bereder dei även en 
~öjlighet att kräva komplrnerande sru~1e:. Av
sikren är an i grundskole- och gymnas1eforord
ningarna stadga närmare om .. grunde~na för 
tilläggssrudier. Pa grund _ar an lar~rutbtl~rnngen 
i Finland är på excepnonellt hog rnva torde 
studier som bedrivits i en annat avralsslurande 
land ofta behöva komplerrem i Finland 

Speciallärarutbild:iingen tar ett år .. i Nord:n 
och bygger på utbildning som g?dkams enlt~t 
den nordiska överenskommelsen rorande klassla
rare. 

Artikel 2. Eftersom utbildningen av lärare i 
praktisk-estetiska ämnen i fler: avtals~_lura°.de 
stater har varir kortare än de ue ar som forutsam 
i avtalet. ingår i denna artikel for tydligh~_rens 
skull en hänvisning till sedvanligt d1spensforfa
rande. 

Artikd 3 A,· en lärare som tjänstgör 1 en 
grundskola i en annan avta!sslutande stat 
forutsåm tillråckltga kunskaper 1 skolans under
visningsspråk I Finland är avsikten att genon~ 
förordning utfärda närmare siadganden om kun
skaper i undervisningsspråke1 Eftersom det : 
Finland är vikugt an läraren har fullständig;; 
kunskaper i sko lam undervisningsspråk. k_omme~ 
man i grundskole- och gvmnas1etörordnmgarn~ 
att av lärarna förutsätta fullständiga kunskaper i 

undervisningsspråker il.ven i de fall då lär~rer 
vunnir sin behörighet i någor annat nord1slc 
land. Lärarutbildningsenhetema urfärdar enligi 
gällande stadganden intrg över kunskaper i 

undervisningsspråker. . 
Artikel 4. En ämneslärare som är behäng 

enligt avtalet kan med stöd av denna artikel 
utnämnas till lärare i en annan avtalsslurande 
stat. fastän han ime är medborgare i lander 1 

fråga. Enligt 84 § regeringsformen kan till srar<
tjänster med vissa undantag utnamnas bara fins
ka medborgare. Bland annar kan 1 skolorna ull 
lärare i främmande språk umämnas även andr;;. 
än finska medborgare. Med stöd a\ 5 7 § grund
skolelagen ( 614185) och 31 § gymnasielager, 
(477 /83) kan till ämneslärartjånsr i grundskolar 
eller g\·mnasier utnämnas bara finska medborga
re. Ä v~n till tjänst som lärare 1 främmande sprak 
i grundskolan eller g\"mnasier kan likväl umarr·
nas andra än finska medborgare. Denna artikel 
strider sålunda i fråga om andra tjänster an 
tjänster som lärare i främmande spd.k mm regt· 
ringsformen samt grundskolelagen och g\-mnc
sielagen Lagrn om godkännande aY vissa be
stämmelser i överenskommelsen mellan de nor
diska länderna om gemensam nordisk arber~
marknad för klasslärare i grundskolan samt om 
tillämpningen av överenskommelsen ( 36 5 ! 84) 
och 57 § grundskolelagen. sådan den lyder änd
rad genom lag aY den 12 juli 1985 (614/85). har 
beränigat medborgare i andr~ avtalsslutande sta
ter att bli utnämnda till klasslärarrjänster 1 

grundskolan samt till motsvarande tjänster i 
statliga läroansralter. utan hinder aY att de tnt<: 
är finska medborgare. Avsikten är att på mom·;;
rande säu som enligt ovan stadgats om medbor-
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garskap för klasslårare stadga om medborgarskap 
for ämneslärare och för speciallärare i grundsko· 
Ian. 

Enligt stycke 2 i artikeln bör tjänstgöring som · 
lärare 1 ett nordiske land likställas mtd motwa· 
rande tjänstgöring i ett ann ar nordiskt land. 

Artikd 5. Enligt denna artikel förutsäm att en 
lärare son: har fatt tjänsc 1 en annan avralsslutan
de stat skall ha samma räl! till lön. pension och 
andra till tjänsten hörandt förmåner som till
kommer andra lärart i denna stat. 

Artikel 6. I denna artikel framläggs i form av 
en rekommendation de avralsslurande staterna~ 
allmänna förpliktelse att sörja for att den natio
nella lagstiftningen ändras i enlighet med de 
principer som anges i artiklarna 1-). De nöd
vändiga lagändringarna har intagit~ i förslaget till 
lag om godkännande av vissa bestämmelser i 
avtalet och om tillämpningen av avtalet. Dess
utom har man särskilt för avsikt att företa 
nödvändiga ändringar i grundskole- och gymna
sielagsrifmingcn. 

Artikel 7. De i avtalet avsedda skolmyndighe
terna. som i Finland är undervisningsministeriet, 
skolstyrelsen och yrkesutbildningssryrelsen. skall 
enligt denna artikel följa utvecklingen på arbets
marknaden för lärare. Undervisningsministerier 
har dessutom till uppgift an underrätta Nordiska 
arbersmarknadsurskottet om nöd\'åndigheten aY 
eventuella specialåtgärder. 

Artiklarn.; 8-10 Dessa artiklar innehåller 
sedvanliga slucbescämmelser. 

1.2. Analet om lärare gymnasiet och yrke5· 
läroanstalterna 

Artikel I. Denna artikel innehåller rörande 
ämneslärart i g\·mnasiet och yrkesläroansralterna 
motsvarande allmänna bestämmelser som ingår i 
artikel l i avraler om ämneslärare i grundskolan 
Avtalec skiljer sig från avtalet om lärare i grund
skolan bara i det avseendet an av lärare i 
gymnasiet och yrkesläroanstalterna uttryckligen 
förursäm behörighet som dylik ämneslärare i 
någon avralsslmande stat. Den kortaste urbild
ningstid som krävs är densamma som for ämnes
lärare i grundskolan. nämligen i fråga om all
mänbildande teoretiska ämnen minst frra år och 
i fråga om allmänbildande praktisk-est~tiska äm
nen minst trt år. Dessurom innehåller artikeln en 
allmän anmärkning rörande danska yrkesskolor. 

Artiklarna 2- JO. Dessa a:riklar motsvarar helt 

artiklarna 2- lO i avtalet om lärare i grundsko
lan 

2. Moti\·ering till lagförslaget 

I propositionen föresla~ stifrandc av en lag 
med sradgandrn om godkannande av de bestäm· 
melser i avtalen som hör till omradet for lagstift· 
ningen samt med interna preciseringar som be
hövs for tillämpningen av avtalen. 

1 §. Paragrafer; inehåller stadganden om god
kännandt av de bestämmelser i vardera avtalet 
som hör till området för lagstifrningen. 

2 §. Enlift paragrafen forursäm inte finskt 
medborgarskap för att i Finland umämna till 
tjänst en medborgare 1 en avtalsslurande stat som 
fullgjort en i en avtalsslutande stat officiellt 
godkänd utbildning. som medför behörighet till 
läranjänst i grundskolan eller i gymnasiet eller 
yrkesläroanstaltema. Stadgandet bygger p.1 arti
kel 4 srycke l i vardera avtalet, som inte uppstäl
ler begränsningar rörande medborgarskapet. I 
paragrafen förutsätts likväl atr den som utnämns 
till en tjänst är medborgare i någon avtalsslutan
de stat. 

Enligt paragrafem 2 mom bör vid rillsärtande 
av en lärarrjämt tjänstgöring som lärare i en 
annan analsslmande stat likställas med handha
vande av lärartjanst i Finland. Stadgandet bygger 
på artikel 4 sm:ke 2 i vardera avraltt 

3 §. Enligt paragrafen är medborgare i en 
annan avtalsslurande stat som handhar lärartjänst 
som avses i någondera avtalet. likställda med 
finska medborgare beträffande avlöning. familje· 
pension och begrarningshjälp. Stadgandet byg
ger på artikel ) i vardera avtalet. 

4 §. Enligt denna paragraf tillämpas lagen 
även på tjänste-r vid statliga läroanstalter som 
motsvarar ämnesläranjänsc eller specialläranjänsr 
i grundskolan eller ämneslärarrjänst i gymnasiet 
eller yrkesläroamralterna. 

) § I paragrafen ingår en sedYanligr stadgan
de om bemyndigande att utfärda förordning. 

3. Ikraftträdande 

A vcalen träder i kraft efter trettio dagar från 
det samtliga analsslutande parter har meddelat 
det isländska utrikesministeriet att avtalen god
känts. Avsikten är an den föreslagna lagen skall 
träda i kraft vid samma tidpunkt som avtalen 



4. Erforderligheten a' riksdagens 
samtycke 

Bestämmelsen 1 artikel 4 i vardera avtalet orri 
slopande a\' kravet rörande medborgarskap vid 
utnämning till lärartjänst samt bestämmelsen i 
artikel ) om lib behandling a\' nordiska lärare 
beträffande lör,, rätt till pension och andra 
förmåner som ansluter sig till tjänsten innebär 
avvikelse från finsk lagstiftning och fordrar sålun
da riksdagens samtycke. 

5. Lagstifcningsordning 

Enligt avtalen kan till tjänster vid läroanstalter 
som uppråtthålls ar staten eller en kommun 
utnämnas också andra än finska medborgare, 
även då det inte är fråga om lärare i främmande 
språk Efcersom denna bestämmelse strider mot 
84 § regeringsformen. bör lagsförslaget be hand-

las i den ordning som (,- S och (i<J s I moni. 
riksdagsordningen föreskriver. 

Med stöd a\ vad som anfom ovan och 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslå..<-

att Riksdagen godkiinner dt' bcstiim· 
melscr i dt i Reykpt•ik den 29 september 
1986 melia11 Danmark. Fmland. Island. 
Norge och S11engr ingångna avtalen om 
gemensam arbetsm.irknaa' för åmnesliir.i· 
re, liirarr i prakt1Sk-estet1Jka iimnen och 
spem1/l.ir.irt i grundskolan sam! för åm· 
nesl!Jr.irr och /lirare i praktisk-estetiska 
å·mnen 1 gymnasreskolat: (g)•mnasie: och 
yrkrsliiroamtalternai. som krå11er Rrk.r
dagem sam(}'ckt 

Eftersom avtalen innehåller bestämmelser som 
hör till området for lagstiftningen. föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen mellan de nordiska länderna om gemensam 
arbetsmarknad för ämneslärare, lärare i praktisk-estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan samt 
för ämneslärare och lärare i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan (gymnasiet och yrkesläroanstal-

terna) samt om tillämpningen av avtalen 

l enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. 
riksdagsordningen föreskriver, stadgas: 

1 § 
Bestämmelserna i de i Reykjavik den 29 sep

tember 1986 mellan Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige ingångna avtalen om gemen
sam arbetsmarknad för ämneslärare, lärare i prak
tisk-estetiska ämnen och speciallärare i grundsko
lan samt för ämneslärare och lärare i praktisk
estetiska ämnen i gymnasieskolan (gymnasiet och 
yrkesläroanstaltema) är, för så vitt de hör till 
området för lagstiftningen, i kraft så som därom 
överenskommits. 

2 § 
Medborgare i någon av de avtalsslurande sta

terna, som i en avtalsslutande stat har fullgjort 
en officiellt godkänd utbildning till ämneslärare 
eller speciallärare i grundskolan eller till ämneslä
rare i allmänbildande ämnen i gymnasiet och 
yrkesläroanstalterna, kan i Finland utnämnas till 
lärattjänst, uran hinder av att han inte är finsk 
medborgare. 

När en läranjänst tillsätts skall tjänstgöring 
som lärare i en annan avtalsslutande stat likställas 
med handhavande av lärartjänst i Finland. 

Helsingfors den 13 november 1987 

3 § 
Medborgare i en annan avtalslutande stat som 

handhar en lärartjänst i Finland. har samma rän 
till lön och pension samt övriga till tjänsten 
anslutna förmåner som en finsk medborgare i 
motsvarande tjänst. Efter hans död har hans 
förmånstagare, som är medborgare i en annan 
avtalsslutande stat, samma rän till familjepen
sion, begravningshjälp och ersättning för begrav
ningskosmader som finska medborgare. 

4 § 
Denna lag tillämpas även på tjänster vid 

statliga läroanstalter som motsvarar tjänst som 
ämneslärare eller speciallärare i grundskolan eller 
tjänst som lärare i allmänbildande ämnen i 
gymnasiet eller yrkesläroansralterna. 

5 § 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förordning. 

6 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom 

stadgas genom förordning. 

Republikens President 

Utrikesminister 



AVTAL 

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om gemensam arbetsmarknad för 
ämneslarare, lärare i praktisk-estetiska ämnen· och speciallärare i grundskolan 

Regningam« i Danmark. Finland. Island. 
!\arge och Sverige, 

- ~om tidigare har träffat överenskommelse 
om en gemensam nordisk arbnsmarknad under
tecknat den 1 augusti 1983, 

- som tidigare har träffat överenskommelse 
om en gemensam nordisk arbetsmarknad för 
klasslärare i grundskolan undenecknat 3 mars 
1982. 

- som finner an möjligheten till fritt utbyte 
a\' lärare i grundskolan mellan de nordiska län
derna kan bli ull gagn för skolans utveckling i 
dessa länder. 

har kommir överens om följande: 

Artikel 1 
Den som har en for grundskolan officiell! 

godkänd ämneslärarutbildning på minst fyra år 
med behörighet ull tjänsr som lärare på grund
skolans högstadium (7-9/ 10 årskurs) i allmän
bildande teoreuska ämnen i ett av dt anslutna 
länderna är. under de i avtalet givna förutsätt
ningarna. behöng till qänst som ämneslärare i 
van och ett a\ de övriga anslutna länderna och 
skall ha rätt aH utöva verksamhet som sådan, 
förutsatt att utbiidningen i undervisningsämnena 
1 scon motsvarar ifrågavarande lands stadganden 
och föreskrifter 

Den som har en för grundskolan officiellt 
godkänd lärarutbildning på minsr tre år med 
behörighet till qänst som lärare i grundskolans 
allmänbildande praktisk-estetiska ämnen (cex. 
hemkunskap, idrott, musik, slöjd, bild) i ett av 
de anslutna länderna är, under de i avtalet givna 
förutsättningarna. behörig till tjänst som lärare i 
sådana ämucn i van och ett av de anslutna 
länderna och skall ha rätt att utöYa verksamhet 
som sådan, förutsatt att utbildningen i undervis
ningsämnena 1 ston motsvarar ifrågavarande 
lands sradganden och föreskrifter. 

* I Finland· ämnöiararc 

Den som har en for grundskolan offic1elh 
godkänd lärarutbildning enligt gällande ana! 
och speLiallararutbi~dning med behörighet an 
undervisa på respektive stadium i grundskolan i 
ett av de anslutna länderna är. under de i analet 
givna förutsättningarna. behörig till tjänst som 
speciallärare i vart och ett av de övriga ansluma 
länderna och skall ha rätt att utöva verksamhet 
som sådan. förutsatt att utbildningen har en 
inriktning som i ston motsvarar ifråga,·arande 
lands stadganden och föreskrifter. 

Artikel 2 
Den som har en kortare lärarutbildning i 

allmänbildande praktisk-estetiska ämnen än O\'an 
föreskrivits, kan aY det monagande landet a\' 
särskilda skäl förklaras behörig. Vad i detta stycke 
föreskrivits prövas enligt normalt dispensförfaran
de. 

Anikel 3 
Den lärare i anslutet land som anställs i en 

grundskola i annat anslutet land skall ha tillräck
liga kunskaper i skolans undervisningsspråk 

Artikel 4 
Lärare. som är godkänd 1 enlighet med dena 

avtal, bör i prmcip vara berättigad att söka och H 
anställning som lärare i annat anslutet land utan 
hinder av att den sökande icke är medborgare i 
detta land_ 

Tjänstgöring som lärare i en av de anslutna 
länderna bör i annat anslutet land, i vilket 
tjänstgöringen fortsätter, likställas med motsva
rande tjänst utövad i sistnämnda land_ 

Artikel 5 
Lärare i anslutet land som har fått tjänst i 

annat anslutet land, bör i princip vara likställd 
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med lärare i sistnämnda land vad avser rätt till 
lön och pension** samt övriga till tjänsten hö
rande rättigheter. 

Anikel 6 
Van och en av de anslutna länderna skall efter 

undenecknandet av detta avtal - i den utsträck
ning det är möjligt - genomföra ändringar 
gällande interna bestämmelser i enlighet med 
artiklarna 1-5 angivna principer. 

Anikel 7 
De centrala skolmyndigheterna i de anslutna 

länderna bör följa utvecklingen på arbetsmarkna
den för lärare i respektive länder och om särskilda 
åtgärder erfordras lämna rapport härom till Nor
diska arbetsmarknadsutskottet. 

De centrala skolmyndigheterna bör ge varand
ra fonlöpande uppgifter och upplysningar som är 
av betydelse för att bedöma utvecklingen på 
arbetsmarknaden för lärare i de anslutna länder
na. 

Anikel 8 
Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den 

dag då samtliga paner har meddelat det isländs
ka utrikesministeriet. an avtalet har godkänts. 

** Se "Överenskommelse mellan Danmark. Finland, 
Norge och Sverige om samordning av pensionsräu 
enligt statliga pensionsordningar a\' I R. december 
1973". 

Det isländska uuikesministeriet meddelar de 
övriga parterna om mottagandet a\' dessa medde
landen och om tidpunkte;1 for avtalets ikrafmä
dandt. 

Artikel 9 
En part kan uppsäga avtalet genom skriftligt 

meddelande härom till. det isländska utrikesmi
nisteriet, som meddelar de övriga parterna om 
mottagandet av sådant meddelande och om dess 
innehåll. 

En uppsägning gäller endast den part som har 
verkställt uppsägningen och får verkan sex måna
der efter den dag då det isländska utrikesministe
net mottagit meddelandet om uppsägnmgen. 

Artikel 10 
Orginalexemplaret till detta avtal deponeras 

hos det isländska utrikesministeriet, som tillstäl
ler de övriga panerna bestyrkta kopior därav. 

Till bekräftelse härav har de vederbörligen 
befullmäktigade ombuden undertecknat detta 
avtal. 

Som skedde i Reykjavik den 29 september 
1986 i ett exemplar på danska, finska, isländska. 
norska och svenska språken. vilka samtliga texter 
har samma giltighet. 
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AVTAL 

mellan Danmark, Finland. Island. Norge och Sverige om gemensam arbetsmarknad for 
ämneslärare och lärare i praktisk-estetiska' ämnen i gymnasieskolan (gvmnasiet och 

yrkesiåroanstalrerna) 

Regeringarna i Danmark. Fmland. Island. 
Norgt och Sverige. 

- som tidigare haf träffat bverenskommelse 
om en gemensam nordisk arbetsmarknad under
tecknar dtn l augusti lW<l. 

- som tidigare har träffat överenskommelse 
om en gemensam nordisk arbetsmarknad för 
klasslärart i grundskolan undertecknar 3 mars 
1982. 

- som finner an möjligheten till fritt utbne 
av lärare i gymnasieskolan mellan de nordiska 
länderna kan bli till gagn for skolans utveckling i 
dessa länder. 

har kommit överens om följande: 

Artikel I 

Den som har en för gymnasieskolan offödlt 
godkänd ämneslärarutbildning pa minst fyra ar 
som ger behörighet till tjänst i allmänbildande 
teoretiska ämnen i nu nämnd skolform i en aY de 
ansluma länderna är. under de i analet g11-r13 

förutsättningarna. behörig till tjänst som ämnes
lärare i van oc.h eu a\· de övriga anslutna 
länderna och skall ha rän att utöva verksamhet 
som sadan, förutsatt att utbildnmgen i unden·is
ningsämnrna 1 swn motsvarar ifrågaYarande 
lands stadganden och föreskrifter 

Den som har en for gymnasieskolan offaiellr 
godkänd lårarurbildning på minst tre år som ger 
behönghet till tjänst som lärare 1 nu nämnd 
skolform i allmänbildande praktisk-estetiska äm
nen (tex. idrott. musik, slöjd, bild. textilkun
skap) i ett av de anslutna länderna är. under de i 
avtalet givna förutsättningarna, behörig till tjänst 
som lärare i sådana ämnen i van och en a\ de 
övriga anslutna länderna och skall ha rätt an 
utöva verksamhet som sådan. förutsalt att urbild-

• I Finland ämneslarare 

37068'.'V 

ningen i undervisningsämnena 1 ston mmsvarar 
ifrågavarandr lands stadganden och föreskrifter. 

I Danmark ombesörj,, yrkesutbildningen a\' 
skolor som är pri,·ara institutioner. vilka sjäh·
ständigi beslutar om anställning av lärare. 

Artikel 2 

Den som har en kortare lärarutbildning i 
allmänbildande praktisk-estetiska ämnen än ovan 
föreskrivits. kan av dei mottagande landet av 
särskilda skäl förklaras behörig. Vad i dma stycke 
föreskrivits prövas enligt normalt dispensförfaran
de. 

Artikel .~ 

Den lärare i anslutet land som anställs i en 
gymnasieskola i annat ansluret land skall ha 
tillräckliga kunskaper i skolans undervisnings
språk 

Artikel 4 

Lärare. som är godkänd i enlighet med detl2 
avtal. bör i princip vara beråmgad atr söka och fil 
ansiällning som lärare i annat ansluter land utan 
hinder aY an den sökande 1t kc är medborgare i 
dem land 

Tjänstgöring som brart' 1 cu a\ d1· anslurna 
länderna bör i ann ar anslu1e1 land. 1 vilker 
tjänsrgöringen fomätter. likställas med motsva
rande tjänsr urövad i sisrnämnda land 

Artikel ) 

Lärare i anslutet land som har fått tjänst i 
annat ansluter land, bör i princip vara likställd 
med lärare i sistnämnda land vad avser rän till 
lön och pension** samr övriga rill tjänsten hö
rande rättigheter. 

u Se "Överenskommelse mellan Danmark. Finland. 
Norge och :-verige om samordning a\ pensionsrän 
enligt statlig:• penswnsordningar 3\' 18. december 
1r3". 
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Artikel 6 
Van och ett av de anslutna länderna skall efter 

undertecknandet av detta avtal - i den utsrräck
ning dec är möjligt - genomföra ändringar 1 

gällande interna bestämmelser i enlighec med i 
artiklarna 1-5 angivna principer. 

Artikel 7 

De centrala skolmyndigheterna i de anslurna 
länderna bör följa utvecklingen på arbecsmarkna
den för lärare i respektive länder och om särskilda 
åtgärder erfordras lämna rapport härom till Nor
diska arbetsmarknadsurskottet. 

De centrala skolmyndigheterna bör ge varand
ra fortlöpande uppgifter och upplysningar som är 
av betydelse for att bedöma utvecklingen på 
arbetsmarknaden för lärare i de anslutna länder-
na. 

Artikel 8 
Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den 

dag då samtliga parter har meddelac dec isländs
ka utrikesministerie1. an avtalcc har godkäncs. 

Det isländska utrikesministeriec meddelar de 
övriga parterna om mottagandec av dessa medde
landen och om tidpunkten for avtalets ikraftträ
dande. 

Artikel 9 

En parr kan uppsäga avtalet genom skrifclig1 
meddelande härom till de1 isländska urrikesmi
niscerin. som meddelar de övriga parterna om 
mottagandet av sådant meddelande och om dess 
innehåll. 

En uppsägning gäller endast den part som har 
verkscällt uppsägningen och får verkan sex måna
der efter den dag då det isländska utrikesministe
riet mottagit meddelandet om uppsägningen. 

Artikel 10 

Orginalexemplaret till detta avtal deponeras 
hos det isländska urrikesministeriet. som tillstäl
ler de övriga parterna bescyrkta kopior dära\. 

Till bekräftelse härav har de vederbörligen 
befullmäktigade ombuden undenecknat decta 
avtal. 

Som skedde i Reykjavik den 29 september 
1986 i ert exemplar på danska. finska. isländska. 
norska och svenska språken, vilka samtliga texter 
har samma giltighet. 


