
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

geringens till riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa be

stämmelser i avtalet om den rättsliga ställningen 

för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordis

ka rådets presidiesekretariat. 

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 kommt1nalbeskattning, på vilket 

område landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras lands

tingets ställningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande 

i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl inne-

håller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte 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 proposition till Riksdagen om godkännande a,· vissa 
bestämmelser i avtalet om den rimliga ställningen för Nordiska 
ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHAil 

propositionen föreslås att riksdagen godkän
ner det i maj 198-:: ingångna avtalet om den 
rämliga ställningen for Nordiska ministerradets 
sekretanat och för Nordiska rådets presidiesekre
tariat. Avtalet och det till avtalet anslutna 
tilläggsprotokollet ersätter avtalet om Nordiska 
mmisterrådets sekretariat och deras rättsliga ställ
ning. som mgicks i april 197 3 och som genom ett 
i maj 197 3 undertecknar tilläggsprotokoll Ut

sträcktes till att gälla också Nordiska rådets 
presidiesekrerariat. 

Uppgorandet av der nva avtalet har ansetts 
motiverat på grund a\' att ministerrådets sekreta-

riat och dess sekretariat for kulcurellt samarbete 
på sommaren 1986 sammanslogs till ett sekrera· 
riat. Dessutom har bestämmelserna om skilje
mannaforfarande samt om reglerna beträffande 
avgifter justerats 

Avtalet träder i krafr 30 dagar efter det art 
samtliga avralsslurande paner har meddelat an 
de har godkäm avtalet 

I propositionen ingår ett lagforslag om god
kännande av vissa bestämmelser i avtalet som hör 
till området for lagstiftningen. A vsikren är att 
lagen skall träd2 i kraft samtidigr som avtalet 

AlLM,iul\i MOTIVERING 

1. Nuläge och ärendets beredning 

Avtalet om !\ordiska minisrerråders sekretariat 
( ministerrådet5 sekretanar i Oslo och sekretariatet 
for kulturellt sarnarbert i Kooenhamn) och deras 
rånsliga ställning (FördrS 44.'.._4) /7 3) underteck
nades 1 apri; 1973 För Danmarks. Finlands, 
Norge5 och Sveriges del trädde avtaler i krafr den 
l juli 19"'3 och för Islands del den 20 december 
197 3 Genom ett tilläggsprotokoll. som under
tecknades i maj 1973. umräcktes avtalet till att 
gälla ocksa Nordiska rådeL' presidiesekretariat 

I analei och det danill hörande tilläggsproto
kollet giordes år 1984 åndrmgar (FördrS 12-13 I 
86). som trädde i kraft år 1980. 

Nordisb mm1sterråde1 beslo1 på hösten 1984 
an sammansla ministerrådets sekretariat så. att 
ministerrådet bistås av endast ett sekretariat som 
är beläget i Köpenhamn Efter det ministerrådet 

på hösten 198'> på basen a\ det arbete som 
utföm av en särskild organisationskommme bt
slutat om der m·2 sekretanatets organisatorisb 
ramar. uppmanade mmisterraders srällforeuädar
kommine i februari 198(• ministerrådets lönt
och personalutskorr att bereda en forslag till nnt 
avtal om sekreu.natens rättsliga ställning I sm 
arbete skulle utskottet beakta forutom de juste
ringar som sammanslagningen av sekretariaten 
föranleder också de justeringsbehov som kommit 
fram vid tillämpningen av sekretariatets avgifts· 
regler. Vidare skulk utskotm uppgora förslag till 
en sådan justering ;n artikeln om skiljemannafor
farande, som skulle beakta den praxis som iakttas 
i de nordiska länderna vid detta forfarandc 
Utskottet skullt i sin arbere hora de nationella 
myndigheter som svarar for dessa fragor. Y tterli
gare förutsattes an urrikesmmisterierna skulle ga 
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igenom de tekniska frågorna 
justeringsförslagrn. 

anslutning till 2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

På basen av detta arbete godkände Nordiska 
ministerrådet och Nordiska rådets presidium på 
hösten 1968 det förslag som utrikesministerierna 
slutgiltigt utformat. Det tidigare arrangemang, 
enligt vilket Nordiska rådets presidiesekretariat 
ble\' omfattat a,· avtalet genom ett särskilt 
tilläggsprotokoll, hade i förslaget ersatts av en 
sådan ändring av avtalet, så att det direkt skulle 
omfatta också detta sekretariat. Avtalet under
tecknades den 13 maj 1987 i Oslo. 

Avtalet innebär inte ekonomiska ändringar i 
fråga om det tillstånd som har varit rådande vid 
tillämpningen ~v de avtal som skall ersättas av 
det nya avtalet. Då en särskilt fastställd avgift. 
som beaktats som intäkt for sekretariatet, har 
uppburits för sekretariatslön i stället för skatt. 
har avsikten varit att undvika att det land i vilket 
sekretariatet är belaget skall dra nytta av ett 
samnordiskt organ. Denna princip bibehålls i det 
nya avtalet. Också sekretariatens befrielse från 
skatt på inkomst och förmögenhet bibehålls i 
enlighel med denna princip. 

DETALJMOffi'ERING 

1. Innehåller i analet 

Ar-tiklarna 1-2. Avtalet gäller Nordiska mi
nisterrådets sekretariat och Nordiska rådets presi
diesekrerariat. 

Vardera sekretriatet har ställning som självstän
digt rän:ssubjekr och har i förläggningslandel 
samma rättsliga handlingsförmåga som andr;; 
juridiska personer. Vardera sekretariatet leds a\' 
en generalsekreterare. 

Artiklarna 3-5. Sekretariatens egendom eller 
andra tillgangar kan göras till föremål for atgärd 
från adrninimam eller judiciell mvndighet en
dast med uttryckligt medgivande aY minisrerra· 
de1 eller Nordiska raders presidium i varit enskilt 
fall Sekretariatets lokaler, arkiv samt handimgar 
är okränkbara oberoende av var de befinner sig 
Angaende handlmgamas offentlighet besluter 
Nordiska ministerrådet eller Nordiska mimsterra
det> presidium. Pa sekretariatets korrespondens 
och tjänstemeddelanden tillämpas samma be
stämmelser som i fråga om diplomatisk represen
tations korrespondens. 

Artiklarna 6-9. Sekretariaten, deras inkoms
ter och egendom som används for tjänstebruk är 
fritagna från direkt beskartnmg. För gods sorr, är 
avsett för tjänstebruk uppbärs inte tull eller 
motsvarande andra avgifter. Dessa bestämmelser 
gäller inte skatter och avgifter som är fasmälld;, 
for tjänster 

Skatt far inte påföras lön eller ersättning som 
en person anställd vid ett sekretariat erhåller från 
detta. inte heller får uppbörd med motsvarande 
verkan som direkta skaner skt på basen av sådan 
lön eller ersättning. Personalen ,·id sekretariaten 
erlägger. enligt regler som fastställs av ministerrå
det elier Nordiska räders presidium. en avgift till 
sekrerari:ner i stället för skatt. Avdrag som med
getts vid fastställandet aY underlager för beräk
ning av avgiften kan rnre längre därutöver ut

nyttjas 5om avdrag vid nationell beskattning. 
Mmdighnerna 1 de analsslutande staterna kan 
beakta personalens lön vid beräknmg av den 
skatt som enligt landets lag påfön intäkter fran 
andr;, inkomstkällor. 

Dt anställda i sekretariaten och deras familje
medlemmar är fmagm från tull och andra avgift
er for egendom, inbegnpet motorfordon. avsen 
for deras personliga bruk, som de medfö: 1 

anlednmg av an de anlander till landet for an 
tilirräda sin tjänst. 1 landet tull- och avgiftsfritt 
mförd egendom kan överlåtas vidare på villkor 
som godkänns av regeringen i det ifrågavarande 
landet 

lirtzklarna 10-13. Nordiska ministerrådet res
pekma Nordiska rådets presidium fastställer ar
betsordningen for sekretariaten samr personalem 
lönt- och arbetsvillkor. 

Personal som är anställd hos staten och som 
anställs pa viss tid vid sekretariaten beviljas 
tjänstledigher för en tid som motsvarar den rid 



:mställrnngen varar. Anställningstiden vid en 
sekretariat räknas vederbörande till godo såsom i 
hemlandet utförd tjänstgöring Anställningsför
hållande på viss tid får inte överstiga åtta år. 

Sekretariatets personal omfattas av den statliga 
pensionsordningen i fortäggningslandet i enlig
het med villkoren för motsvarande tjänster i 
detta land, om annat inte avtalas med vederbö
rande. De sociala förmånerna regleras genom den 
nordiska konventionen om social trygghet. 

Angående personalens rättsliga ställning gäller 
1 övrigt antingen bestämmelserna i arbetsavtalet 
eller de bestämmelser som utfärdats av minister
rådet eller av Nordiska rådets presidium. 

Artikf'I 14. Artikeln innehåller bestämmelser 
om det skiljemannaförfarande som skall tilläm
pas vid avgörandet av meningsskiljaktigheter som 
beror på tolkningen eller tillämpningen av ar
betsavtal. 

Artiklarna 15-17. Dessa artiklar innehåller 
sedvanliga slutbestämmelser. 

Enligt det till avtalet hörande rilläggsprotokol
let betraktar de avtalsslurande parcerna anställ
ning vid ett av sekretariaren som en särskild 
merit så, att de i så stor utsträckning som möjligt 
kan tillgodogöra sig de kunskaper om och erfa
renheter av nordiskt samarbete som vederböran
de fåu genom tjänstgöring vid en av sekretari
aten Då frågan bereddes beslöts angående tolk
ningen av denm bestämmelse i tilläggsprotokol
let. au tjänsgbnng vid ett sekretariat berrakras 
som en särsbld merit endast, om det i den 
ifrågavarande srarliga uppgiften är möjligt an 
särskilr dra nyna av de kunskaper och erfarenhe
ter som erhålim på basen av ansrällninger: 
Beqammelser; har därför även ansem vara fören
lig med gällandt grunder for tjänstebefordran 

2. Ikrafrtrådande 

A naler träder 1 kraft 30 dagar efter den dag då 
samtliga avralsslurandt parter har meddelat der 
norska utrikesdepartementet. som verkar som 
depositarie for avtalet, att de har godkänt avta· 
let Den i proposirionen mgående lagen föreslås 
träd" i krafr vid samma tidpunkt som avtalet 

3. Erforderligheten av riksdagen~ 
samtycke 

Bestämmelsrrna i artikel 7 i avtalet om ur· 
suäckandet av skattefriheten för personer ansräJJ. 
da i sekretariaten att gälla även annan uppbörd 
med motsvarande verkan som direkta skatter 
innebär avvikelse från finsk lagstifming. I srrid 
med lagstiftningen står även bestämmelserna i 
artikel 1 J om beviljande av rjänstledigher och 
tillgodoräknande a\· rjänstgöringstid samt be
stämmelserna i artikel 13 om ministerråders och 
Nordiska rådets beslutanderätt i ärenden som 
gäller personalens rämliga srällning. 

Artikel 14 i avralet utesluter möjligheren an H 
en tvist om tolkning eller tillämpnmg av ett 
arbetsavtal till behandling av domstol. Skyldig
heten enligt artikel 12 an ta in ansrällda i 
sekretariaten i tjänsrgöringslandets pensionsord. 
ning och det därtill ansluma forenhedigandet aY 
pensionsrättigherema fordrar även riksdagem 
godkännande. 

A vralets bestämmelser om skartefrihet for sek
retariaten same deras personal och personalens 
familjemedlemmar samt om befrielse i fråga om 
införsel och utförsel samt tullfrihet Star j princip i 
suid med finsk lagstifming. Dessa bestämmelser 
kan dock med stöd av det bemyndigande stad
gander 1 lagen om godkännande av vissa bestäm
melser i lwnventionen rörande pri\·ilegier och 
immuniret for Förenta Nationerna samt dess 
fackorgan samt om privilegier och imrnunnet 
även för vissa andra internationella organ (38C' 
58) bringas i krafr med förordning 

Med stöd a\ vad som anförts ovan ocb 1 

enlighec med 33 § regeringsformen föreslå..<. 

all Rzksdagn; må:u godk.'inn;; de /,, 
stamme/ser 1· de: 1 Oslo den 13 mat j9[
mgangn.:; avtain om den rättslig; stJ!. 
ninger. for l\'ordiSka ministerrddets sek:c 
tan.:;t och Nordiska radas pres1d1esekrn.;· 
nat. vilk.i erfordrar Riksdagens samryck{ 

Emedan avtalet innehåller besrämrnelser som 
hör till området för lagsriftningen. förelägg' 
Riksdagen följande lagsförslag 
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lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avcalec om den rättsliga ställningen för Nordiska 

ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretanat 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas 

1 § 
Bestämmelsnna i dec i Oslo den 13 maj I%

undertecknade avtalet om den rätcsliga ställ
ningen for Nordiska mirl!sterrådcts sekretariat 
och Nordisb rådets presidiesekretariar är. for så 

Helsingfors den 13 november 198"7 

vin de hör rill om råder for laptifrningen. i krafi 
så som därom överenskommit>. 

2 § 
Drnna lag träder i kraft vid en tidpunk! varom 

stadga' genom förordning 

Republikem President 

urrikesmm1srer 



AVTAL 

om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådetb sekretariat och Nordiska rådecs 
presidiesekretaria c 

Danmarks. Finlands. Islands. Norges och Sve
riges regeringar. 

vilb är ense om art främja del nordiska 
samarbern. 

vilka i derra syfte har upprättar ett sekretariat 
for Nordiska minisrerråder i Köpenhamn, 

vilka konstaterar att Nordiska rådets presidium 
enligt artikel 54 i den nordiska samarbersöver
enskommelsen av år 1962 (Helsingforsanaler) har 
upprattar ett sekretariat i Stockholm. 

vilb anser der önskvärt acc fastslå den rättsliga 
scällrnngen for dessa sekrecariat samt förhållan
den som hänför sig till dessa, 

har kommn överens om följande· 

A vcalers ållämpningsområde 

Anikel J 

/\nalei gäller Nordiska ministerrådets sekrera
na r och Nordiska råd ers presid1esekretariat 

Sekretariatens rättsliga ställning 

Artikel 2 

Vaqe sekretariat är ett självståndigt rättssub
jekt med samma rättsliga handlingsförmåga som 
andra juridiska personer i det land, där sekrecari
arn har sin säte. Således kan det förvärva och 
avhanda sig fast egendom och lösöre samt vara 
pan 1 en rårrssak. 

Nordiska mmisrerråders sekretariat företräds av 
generalsekrereraren eller av den eller dem som 
denm bemyndigar. Nordiska rådets presidiesek
retanat företräds av presidiesekreieraren eller av 
den ellet dem som denne bemyndigar. 

Immunitet och privilegier 

Artikel 3 
Sekretariatens egendom och andra tillgangar 

kan icke göras till föremål för nagon åtgärd från 
administrativ eller judiciell myndighets sida an
nat än efter uttryckligt medgivande av Nordiska 
ministerrådet eller Nordiska rådets presidium i 
varje särskilt fall 

Artikel 4 
Sekretariatens lokaler och arkiY samt övriga 

handlingar som tillhör eller innehas av sekretari
aten skall vara okränkbara oberoende av var de 
befinner sig 

I fråga om sadana handlingars offentlighet 
skall gälla de regler som Nordiska ministerrådet 
respektive Nordisb. rådets presidium beslutar 

Anikei 5 

Sekretariatens korrespondens och andra rjäm
temeddelanden kan 1ckt underkastas censur och 
skall i fråga om befordran likställao- med diplo
matisk rcpresemariom korresponden>. 

Artikel 6 
Sekretariatens inkomster och egendom som 

används för tjänstebruk skall vara fritagna från all 
direkt beskattning. 

Beträffande gods som införs eller utförs för 
tjänstebruk skali sekretariaten vidare vara befri
ade fran alla rullar och andra avgifter med 
samma verkan. 

Bestämmelserna i första och andra stvckena 
gäller icke 1 fråga om skarrer eller avgifter·. vilka 
endast avser betalning for utförda tjänster. 
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I övrigt gäller för varje sekretariat samma 
skatre- och avgiftsregler som for diplomatisk 
representation 1 det land. där sekretariatet har 
sitt säte. 

Artikel 7 

Skatt kan icke påföras lön och annan ersätt
ning som sekretariaten utbetalar till personal 
anställd i en tjänst som är uppförd i personalför
teckningen for något av sekretariaten. Detta 
gäller även uppbörd med motsvarande verkan 
som direkta skaner. Sekretariaten är skyldiga att 
tillställa berörda myndigheter i de avralsslurande 
staterna en förteckning över den personal som 
tillhör denna kategori. 

Regler om skyldigheten for den personal ~om 
avses i första stycket art betala avgift till sekretari
aten i stället for skatt fastställs av Nordiska 
ministerrådet respektive Nordiska rådets presi
dium 

Avgiftens storlek fastställs av Nordiska minis
terrådet respektive Nordiska rådets presidium 

Avdrag som medgetts vid fastställande aY un
derlag for beräkning av avgift enligt reglerna i 
detta avtal kan icke därutöver umynjas som 
avdrag vid nationell beskattning. 

Myndigheterna i avtalsslurande stater har rätt 
att taga hänsyn till den i först< stycket avsedda 
personalem lön och annan ersättning vid beräk
ning av skatt som enligt landets lag med be
ahande av det nordiska dubbelbeskattningsavta
let påförs intäkter från en annan inkomstkälla än 
sekretariaten. 

Artikel 8 

Dt anställda i sekretariaten och de familje
medlemmar som ingår i deras hushåll skall 1 
tjänstgöringslandet vara fritagna från rull och 
andra avgifter for egendom. inbegripet motorfor
don. avsedd for dera.< personliga bruk. som dt 
medför i anledninp a\ art de tillträder tjäns< 1 ett 
aY sekretariattc 

Artikel 9 

Egendom som har införts rull- och avgiftsfritt 
enligt artikel 6 eller 8 får i det land där rull- och 
avgiftsfriheten åtnjöts överlåtas endast på villkor 
som detta land> regering har godkänt 

Personalens rättsliga ställning 

Artikel l 0 

Arbetsordning samt anställrnngs- och arbets
villkor for de anställda i sekrnariaten fastställs aY 

Nordiska ministerrådet respektive Nordiska rå
dets presidium. 

Artikel ; l 

Envar av de avralsslutande parterna förbinder 
sig an bevilj;i statsanställd personal. som får 
tidsbegränsad anställnrng i ett a\· sekretariaten. 
tjanstkdighet under den tid som anställningen 
varar och att !åra sådan personal tillgodoräkna sig 
tjänstgöringstiden där som tjänst utö,·ad i hem
landet 

Med tidsbegränsad anställning aYses sådan an
ställning som rntt överstiger åtta år 

Artikel 12 

Varje tjänsrgöringsland förbinder sig att taga 
in anställda i sekretariaten som medlemmar i 
tjänstgöringslanders statliga pensionsordnmg på 
samma villkor som gäller för mom·arande statlig'1 
tjänster i dena land såvida icke annat fastställts 
genom avtal med den anställde 

Överenskommelse. som ingåm eller som kan 
komma att ingå.' mellan de nordisb länderna 
om samordnrng a\· rärrigheter intjänade i starlig2 
eller motsvarande pensionsordningar. skall även 
gälla for de anställda i sekretariaten som har 
pensionsränigheter i de nordiska länder. vilka 
tillträtt överenskommelsen 

De anstälidas rän till sociala förrnaner regleras 
genom den nordiska konventionen den ) mars 
1%1 om social rrygghet. 

Artikel 13 

l fraga om dt anställdas råmiig;: ställning 
gäller i övrigt vad som framgår av ansrällningsa\ -
tal eller beslutas a1 Nordiska m1msrerradet res
pektive Nordiska rådns presidium 

Artikel 14 

Tv1s; om wlkning eller tillämpri:ng aY eu 
ansrällnrngsavtal skall hänskjutas rili avgorandc 
aY en skilienämnd 

En skil1enämnd inranas på begirar: av nagon 
aY de rvisrandt parterna 

Skiljenämnden skall ha tre ledarni:iter av vilka 
envar av de tvistande parterna utser en och dessa 
gemensamt utser den uedjt. som skall vara 
skiljenämndem ordforande 

Om panern;; icke kan enas om vem som skall 
vara den m:dit ledamoten. skall chefen for 
arbetsdomsrolen i tjånstgöringslander anmodas 
att utse denne. 

Skiljedom skall avfattas skriftligen och under
teckna< av skiljenamndens ledarnoter 



Skiljenämnden fastställer i övrigt själv sin ar
betsordning. 

Arvode till skiljenämnden fastställs av Nordis
ka ministerrådet respektive Nordiska rådets presi
dium efter förslag från nämnden. 

Skil1enämnden beslutar hur kostnaderna för 
skiljemannaförfarandet skall fördelas mellan par
cerna 

Slucbestämmelser 

Artikel 15 
Dena avtal träder i kraft trettio dagar efter den 

dag då samtliga avtalsslurande parter har medde
lar ::ler norska utrikesdepartementet, att de har 
godkänt avtalet. 

Det norska utrikesdepartementet underrättar 
de övriga avtalsslutande parterna om mottagan
det av dessa meddelanden och om tidpunkten 
for avtalets ikraftträdande. 

Vid avtalets ikraftträdande upphör avtalen den 
12 april 197 3 om Nordiska ministerrådets sekre
tariat och deras rättsliga ställning med ändring 
den 22 november 1984 samt tilläggsprotokollet 
den 1) maj 197 3 om Nordiska rådm presidiesek
rerariar och dess rättsliga ställning och tillägg>
protokoll den 22 november 1984 till avtalen om 
ändnng i avtalen om Nordiska minisrerrådssekrt-

7 

tariaten och deras rättsliga ställning och om 
avtalens giltighet för Nordiska rådrn presidiesek
retariat och om de anställdas ställning i samband 
med återgång i tjänst i hemlandet. 

Artikel 16 
En avtalsslurande part kan säga upp avtalet 

genom en skriftligt meddelande till det norska 
utrikesdepartementet, som underrättar de övriga 
avtalsslutande parterna om mottagandet av så
dant meddelande och dess innehåll. 

En uppsägning gäller endast den part, som har 
gjort den, och får verkan sex månader efter den 
dag då det norska utrikesdepartementet mottagit 
meddelandet om uppsägningen. 

Artikel 17 

Originaltexten till detta avtal deponeras hos 
det norska utrikesdepartementet, som tillställer 
dt övriga avralsslurande parterna bestyrkta kopior 
därav. 

Till bekräftelse härav har undertecknade be
fullmäktigade ombud undertecknat detta anal 

Utfärdat i Oslo den 13 maj 1987 i ett exemplar 
på danska. finska. isländska. norska och svenska 
språken. vilka samtliga texter har samma giltig
het. 

i 

I 
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TILLÄGGSPROTOKOLL 

åll avtalet den 13 maJ 1987 om den rättsliga ställningen for Nordiska ministerciders sekretariat 
och Nordiska ciders presidiesekretariat 

Danmarks, Finlands, Islands. Norges och Sve
nges regermgar. 

som den 13 maj 1987 har ingått avtal om den 
rämliga ställningen för !\Jordiska ministerråders 
sekretariat och Nordiska rådets presidiesekrern
nat. 

har kommit överens om följande· 

Arrikel 1 

Avu.lsparrerna skall vid stadig anställning räk
na tjänstgöring vid sekretariaten som en särskild 
merit på så sätt an länderna 1 största möjliga 
utsträckning skall kunna dra nytta av den insikt i 
och erfarenhet av nordiskt samarbete. som de 
anställda får genom att tjänstgöra i sekretariaten 

Analsparterna är överens om an rekommende
ra andra arbetsgiYare att låta sina anställda få 
tjänstledighet för an tjänstgöra i sekretariaten på 
moLwarand~ villkor som gäller för statsanställda 
enligt rättsstäliningsavralet. 

A na.lsparrerna skall hjälpa anställda. som har 
avsluta.t tjänstgöring 1 en nordiskt sekretariat. att 
inom ramen för gällande lag och adminisuau\'a 
bestå.rnmelser få statlig eller annan anställning 
hemlandet 

Artikel 2 
Dem. rilläggsprowkoll träder i kraft samma 

dag som avtalet om den rärtsliga ställningen för 
Nordiska ministerrådets sekretariat och Nord1sk2 
ddets presidiesekreraria1 träder i kraft 

Artikel 3 
Originaltexten till dena tilläggsprowkoll depo

neras hos det norska urrikesdeparrementet som 
tillställer de övriga analsslutande panerna be
sinkta kopior daraY. 

Arrikel 4 
Detta rillaggsprotokoll kan sägas upp enli,er 

bestämmelserna i anikel 16 i avtalet om den 
rämliga ställningen for Nord1sb minisrerråders 
sekretanat och ~ordisb rådets presid1esekreta· 
riat Om a\lalet sagts upp. upphor samtidig: 
auromatiskr giltigheten a\' dett2 rillaggsprow
koll 

Till bekräftelse häraY har undenecknade. vilb 
är behörigt bemyndipdt härtill. underrecknat 
dem protokoll 

Utfärdat i Oslc, dm 13 maj 1 %- 1 rn exemplar 
pa danska finska isländska. norska och svenska 
språker:. vilb samtlig;; texter har samma gilr1g
hn 


