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Republikens Presidents
framställning till Ålands lagting om förordningen om ikraftträdande
av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till
högre utbildning

Om ett internationellt fördrag som Finland ingår innehåller en bestämmelse i
en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landskapets behörighet, skall lagtinget enligt 59 § 2 mom. i den nämnda lagen, för att bestämmelsen skall bli gällande i landskapet, ge sitt bifall till den författning genom
vilken bestämmelsen sätts i kraft.
Det ovan nämnda protokollet gäller undervisning, på vilket område lagtinget
enligt 18 § 14 punkten självstyrelselagen för Åland har lagstiftningsbehörighet.
Med bifogande av förordningen i saken samt regeringens proposition som innehåller protokollstexten, föreslås
att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den ovan
nämnda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens

President

LI~

Justitieminister Kari Häkämies
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande
av vissa bestämmelser i överenskommelser mellan de
nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning som ingicks i september 1996. Avsikten med överenskommelsen är att i enlighet med det nordiska kulturavtalet som ingicks 1971 samt det samarbetsprogram som i mars 1991 godkändes
av Nordiska ministerrådet ytterligare fördjupa samarbetet på den högre utbildnin~ens
område och dän&enom skapa största möjliga
valfrihet för utbtldniilgssökande inom Norden. Enligt överenskommelsen skall en utbildningssökande från ett nordiskt land få
tillträde till högre utbildning i ett annat nordiskt land på samma eller likvärdiga villkor som landets egna sökanden. En ut-

bildnin~ssökande

som är behörig för högre
utbildnmg i det nordiska land där han eller
hon är bosatt, är också behörig för högre
utbildning i de andra nordiska länderna.
Enlligt överenskommelsen skall de nordiska läncferna, Island undantaget, betala ersättning för sina studeranden i ett annat nordiskt
land. Betalningen mellan länderna avräknas
som ökning eller minskning av ländernas
andel i den årliga budgeten för det nordiska
sawarbetet.
Overenskommelsen träder i kraft 30 dagar
efter den dag då samtliga avtalsparter har
meddelat det finska utrikesministeri~t, att de
har godkänt överenskommelsen. Overenskommelsen skall gälla till utgången av 1999.

ALLMÄN MOTIVERING
1.

Nuläge och ärendets beredning

1.1. Nuläge
I ·artikel 9 i den nordiska samarbetsöverenskommelsen (Helsingforsavtalet) som ingicks 1962 förutsätts, att varje fördragsslutande part bör bibehålla och vidga möjligheterna för studerande ·hemmahörande 1 ett
annat nordiskt land att idka studier och avlägga examina vid sina utbildningsanstalter.
I största möjliga utsträckning bör därvid
även en delexamen som har avlagts i något
annat nordiskt land få räknas tilf godo för
slutexamen i ett annat nordiskt land.
Enligt avtalet om kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna som ingicks den 15
mars 1971 (FördrS 60/1971) skall samarbe-

tet på utbildningsområdet bl.a. inriktas på att
vidga möjligheterna för studerande och andra hemmahörande i ett nordisl):t land att utbilda sig och avlägga examen vid de övriga
nordiska ländernas utbildningsanstalter samt
att åstadkomma ömsesidigt erkännande av
examina, delexamina och andra prestationsbeskrivningar.
Med stöd av ovannämnda kulturavtal fattade det Nordiska ministerrådet den 12 juni
1975 ett beslut om nordisk tentamentsgiltighet (F om bringande i kraft av det nordiska
ministerrådet beslut om nordisk tentamensgiltighet (257 /1976)) i syfte att skapa förutsättningar för nordisk giltighet av godkända
tentamensprov och andra motsvarande prestationer inom i första hand de humanistiska,
matematisk-naturvetenskap liga och samhälls-

2
vetenskapliga områdena vid universitet och
andra läroanstalter för högre utbildning i
Norden.
Ett förslag till samarbetsprogram för högre
utbildning i Norden behandlades vid Nordiska rådets 39 session i mars 1991. Samarbetsprogrammet antogs den 27 mars 1991 av
Nordisk:a ministerrådet den 27 mars 1991. I
samarbetsprogrammet förutsätts bland annat
att ett förslag till nordisk överenskommelse
om tillträde till högre utbildning skulle utarbetas. Utgångspunkten för en sådan överenskommelse skulle vara, att en utbildningssökande som är berättigad att ansöka om
tillträde till högre utbildning i det nordiska
land där han eller hon är bosatt har samma
rätt i ett annat nordiskt land på samma villkor som landets egna sökanden.
En överenskommelse om tillträde till högre utbildning ingicks 29 .5 .1994 mellan de
Qordiska länderna (FördrS 24/1995).
Overenskommelsen gällde antagningen av
studerande till och med utgången av det
akademiska läsåret 1995-1996, om inte
något annat hade avtalats därförinnan. I
preamblen till överenskommelsen förutsattes
att de ekonomiska konsekvenserna av
överenskommelsen skulle regleras i ett
särskilt avtal, som skulle gälla från den 1
juli 1996.
En överenskommelse mellan de nordiska
länderna om nordisk utbildningsgemenskap
på gymnasial nivå (allmänt gymnasium och
yrkesskolor) hade j_ngåtts redan i mars 1992
(FördrS 6/1993). Overenskommelsen trädde
i kraft i januari 1993. Enligt denna överenskommelse förpliktar sig avtalsparterna att ge
utbildningssöl(ande från ett annat nordiskt
land tillträde till sina gymnasiala utbildningar på samma villkor som egna medborgare.
Utbildningssökanden som har fått examensbevis eller annat bevis som dokumenterar att
de har genomgått en. gymnasial utbildning i
ett annat nordiskt land är enligt överenskommelsen berättigad att i hemlandet söka antagning till samma fortsatta utbildningar som
de kan ansöka till i det land där de har fått
sin gymnasiala utbildning.

1.2. Ärendets beredning
Ett förslag till överenskommelse om tillträde högre utbildning som hade utarbetats
inom Nordiska ministerrådets sekretariat var
år 1992 på remiss i de nordiska ländernas
undervisningsministerier. Vid beredningen

av sitt remissvar inhämtade undervisningsministeriet i Finland bl.a. yttranden över
förslaget från universiteten och högskolorna.
Nordiska ministerrådet tillsatte år 1993 en
samnordisk arbetsgrupp för att med beaktande av remissvaren fortsätta beredningen av
förslaget till överenskommelse. Arbetsgruppens förslag framlades för ministerrådet hösten 1994. Den tidigare nämnda första överenskommelsen om tillträde till högre utbildning, som gällde till utgången av läsåret
1995-1996, undertecknades den 29 maj
1995 i maj i Reykjavik.
En ny överenskommelse undertecknades
den 3 september 1996 i Köpenhamn. I jämförelse med den första överenskommelsen
innehåller den nya överenskommelsen, bortsett från bestämmelserna om kostnadsregleringen mellan länderna, endast smärre justeringar som närmast är av teknisk natur. Förslaget till den nya överenskommelsen har
utarbetats inom en samnordisk arbetsgrupp.

3.

Överenskommelsens ekonomiska
verkningar

Enligt överenskommelsen (artiklarna 7 och
8) skafl Danmark, Finland, Norge och Sverige kalenderårsvis betala ersättning för sina
studerande i ett annat nordiskt land som får
studiestöd från hemlandet. Dessa artiklar i
överenskommelsen gäller inte Island. Betalningen mellan de fyra länderna avräknas
som minskning eller ökning av dessa länders
andel i den årliga budgeten för det nordiska
samarbetet. Som underlag vid beräknin~en
av det antal studerande för vilka ersättnmg
skall utgå används statistiska uppgifter som
de nordiska studiestödsmyndigheterna utarbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Studerande till och från de självstyrande
qmrådena, dvs. Färöarna, Grönland och
Aland skall inte beaktas och inte heller vissa
andra studerandegrupper. Ersättning skall
betalas för 75 procent av det antal
studerande som skall beaktas. Det årliga
ersättningsbeloppet per studerande utgör
22 000 danska kronor. För det kalenderår då
avtalet träder i kraft beräknas betalningen
enligt de statistiska uppgifter för läsåret
1994-95. För de därpå följande två
kalenderåren gäller uppgifterna för läsåret
1995-96 respektive 1996-97, om inte
Nordiska ministerrådet beslutar något annat.
Enligt de statistiska uppgifterna om studiestödet för läsåret 1994-95 har Danmark
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och Sverige ett större antal studerande från
andra nordiska länder än det antal egna studerande som finns i ett annat nordiskt land.
För No.rges och Finlands del gäller det motsatta. Overenskommelsen innebär att Norges
och Finlands andel i budgeten för det nordiska samarbetet 1997 kommer att öka och
Danmarks och Sveriges andel minska. På
grund av de statistiska uppgifterna för ifrågavarande läsår och bestämmelserna i över-

enskommelsen skall 1997 Finland betala för
393 studerande.
På grund av överenskommelsen kommer
Finlands andel av budgeten för det nordiska
samarbetet att öka med 8,6 miljoner danska
kronor 1997. Detta har beaktats i anslaget
under momentet 24.99.66 (Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag) i statsbudgeten för 1997.

DETALJMOTIVERING

1.

Överenskommelsens innehåll

Artiklarna 1-2. I dessa artiklar in8.år bestämmelser om överenskommelsens tillämpningsområde.Enligt artikel 1 skall överenskommelsen tillämpas på utbildningssökanden
till offentliga högre utbildningar, förutsatt att
sökanden är bosatta i ett annat nordiskt land.
En utbildningssökande som är behörig till
högre utbildning i det nordiska land där han
eller hon är bosatt är också behörig till högre utbildning i de andra nordiska länderna.
Tillträdet till högre utbildning skall ges på
samma eller likvärdiga villkor SQm gäller för
sökande från det egna landet. Overenskommelsen ~äller dock inte tillträde till forskarutbildnmg.
Med högre utbildnin~ avses för Finlands
del förutom utbildning mom universitetssektorn (universiteten och högskolorna) och yrkeshögskolorna också motsvarande utbildning vid andra institutioner, om utbildnin8.en
bygger på studentexamen eller annan utb1ldnmg som ger behörighet i Finland. Definitionen på högre utbildning i de andra nordiska länderna motsvarar de utbildningar som
överenskommelsen gäller för Finlands del.
I artikel 2 första stycket konstateras, att
överenskommelsen inte innebär något undantag från de regler om uppehållstillstånd
som gäller i respektive land.
Bestämmelsen i artikelns andra stycke innebär, att avtalsparterna kan ingå bilaterala
avtal om köp eller liknande av studieplatser
inom någon särskild utbildning i ett annat
nordiskt land.
Artiklarna 3-4. Dessa artiklar gäller tilllämpningen av de avtalslutande ländernas
olikartade regler om antagningen till högre
utbildning. Artikel 3 innebär att en sökande
från ett annat nordiskt land utöver den allmänna behörighet som definieras i artikel 1

även skall uppfylla de särskilda behörighetskrav som kan gälla för att bli antagen
till en viss högre utbildning i ett annat nordiskt land. För att möjliggöra en tillämpning
av dylika särskilda krav som har sin grund i
det nationella utbildningssystemet förutsätts
dock enbart att en utbildningssökanden från
ett annat nordiskt land uppfyller dessa krav
på likvärdiga villkor som landets egna
sökanden.
Om antalet studieplatser är begränsat skall
enligt artikel 4 urvalet av sökande från de
andra nordiska länder göras enligt samma
eller likvärdiga regler som gäller för
sökanden från det egna landet. Vid urvalet
skall man sträva efter att använda sådana
regler som så långt som möjligt jämnställer
utbildningssökande från de andra nordiska
länderna med sökande från det egna landet.
Artikel 5. I artikeln innehåller bestämmelser om tentamensgiltigheten.
Artikel 6. I artikeln förutsätts att avtalsparterna sörjer för att information om utbildningsmöjligheterna vid de institutionerna för
högre utbildning finns tillgän~lig.
Artiklarna 7-8. Dessa artiklar innehåller
bestämmelser om ersättningssystemet länderna emellan. För innehållet i artiklarna har
redogjorts ovan i avsnittet om överenskommelsens ekonomiska verkningar.
Artikel 9. För att följa överenskommelsens
tillämpnin~ skall Nordiska ministerrådet tillsätta ett radgivande organ som vid behovs
skall avge rapport till ministerrådet och som
även kan lämna förslag till ändringar av
överenskommelsen.
Nordiska ministerrådet har beslutat, att den
av ministerrådet tillsatta ledningsgruppen för
högre utbildning skall handha den uppgift
som förutsätts i artikeln.
Artikel 10. Bestämmelserna om överenkommelsens ikraftträdande ingår i denna
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artikel. överenskommelsen skall gälla till
utgången av 1999, om inte något annat har
avtalats dessförinnan.
Artikel 11. Bestämmelserna om uppsägning av överenskommelsen ingår i denna
artikel.

2.

3. Behovet av riksdagens samtycke
Överenskommelsen innehåller inte några
till lagstiftningsområdet hörande bestämmelser. Overenskommelsen förorsakar däremot
för staten ökade årliga kostnader, varför
riksdagens samtycke behövs.
På grund av det ovanstående och i enlighet
med 33 § regeringsformen föreslås,

Ikraftträdande

Överenskommelsen träder i kraft 30 dagar
efter den dag då samtliga avtalsparter har
J:Xleddelat att de godkänt överenskommelsen.
Overenskommelsen gäller till utgången av år
1999.

att Riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver Riksdagens samtycke i
överenskommelsen den 3 september 1996
mellan de nordiska länderna om tillträde
till högre utbildning.

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister Tarja Halonen
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ÖVERENSKOMMELSE
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Danmarks, Finlands, Islands, Norges och
Sveriges regeringar, nedan kallade parterna,
som enligt Artikel 3 punkterna e och g i
avtalet den 15 mars 1971 mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige om kul,
turellt samarbete vill
- vidga möjligheterna för studerande och
andra hemmahörande i ett nordiskt land att
utbilda sig och avlägga examen vid de övri'ga nordiska ländernas utbildningsanstalter
- åstadkomma ömsesidigt erkännande av
examina, delexamina och andra prestationsbeskrivningar,
som beaktar Nordiska ministerrådets beslut
den 12 juni 1975 angående nordisk tentamensgilt1ghet,
som hänvisar till Nordiska ministerrådets
samarbetspro$ram från den 27 mars 1991
om högre utbddning i Norden,
som den 4 mars 1992 ingått en överenskommelse om nordisk utbildningsgemenskap
på gymnasial nivå,
som är ense om att ytterligare fördjupa det
nordiska samarbetet på den högre utbildningens område i syfte att skapa största möjliga valfrihet för de sökande från hela Norden och främja kvaliteten inom den högre
utbildningen i Norden,
har kommit överens om följande:
Artikel 1
· Parterna förpliktar sig ömsesidigt att ge
utbildningssökande som är bosatta i ett annat
nordiskt land tillträde till sina offentliga
högre utbildningar på samma eller likvärdiga
villkor som sökande från det egna landet. En
utbildningssökande, som är behörig till högre utbildning i det nordiska land, där han/hon är bosatt, är också behörig till högre
utbildning i de andra nordiska länderna. Parterna förpliktar sig vidare att på bästa sätt
verka för att motsvarande tillämpas på offentligt erkända högre utbildmngar som
anordnas av privata offentligt finansierade
institutioner för högre utbildning.

Med högre utbildning avses i denna överenskommelse
i Danmark: utbildningar vid institutioner
för högre utbildning och högre utbildning
vid andra utbildnin~sinstitutioner, som förutsätter gymnasieutbildning eller motsvarande
kvalifikationer;
i Finland: utbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor, samt motsvarande utbildning som bygger på studentexamen
eller annan utbildning som ger studiekompetens;
i Island: alla utbildningar som bygger på
studentexamen eller likvärdiga kvalifikationeri 'Norge: utbildning vid universitet och
högskolor eller motsvarande som bygger på
genomförd och godkänd vidaregående upplärning eller motsvarande studiekompetensgivande utbildning;
i Sverige: utbildningar vid universitet och
högskolor eller motsvarande som bygger på
nationella program i gymnasieskolan eller
motsvarande kvalifikationer och som omfatta&. av högskoleförordningen.
Overenskommelsen gäller inte tillträde till
forskarutbildning.
Artikel 2
Bestämmelserna i denna överenskommelse innebär inte nå~ot undantag från de regler
om uppehållstillstand som gäller i respektive
land.
Bestämmelserna i denna överenskommelse
utgör inte hinder för bilaterala avtal mellan
parterna om köp eller liknande av studieplatser inom någon särskild utbildning.
Artikel 3
Om det ställs krav på särskilda kvalifikationer eller ämnesmässiga kunskaper för att
bli antagen till viss högre utbildning skall
utbildningssökande från de nordiska länderna uppfylla dessa krav på likvärdiga villkor
som landets egna sökande.
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Artikel 4
Om tillträde till högre utbildning är begränsat görs urvalet av sökande från de andra nordiska länderna efter samma eller likvärdiga regler som gäller för sökande från
det egna landet. Strävan skall därvid vara att
använda sådana urvalsregler som så långt
som möjligt jämnställer utbildningssökande
från de andra nordiska länderna med
sökande från det egna landet.
Artikel 5
Parterna är överens om att en utbildningssökande som har gått igenom en del av sin
högre utbildning hos en av parterna med
godkänt resultat skall få denna del sig tillgodoräknad för motsvarande utbildning hos
en annan part. Värderingen av de meriter
som åberopas ankommer på den institution
för högre utbildning där tillgodoräknande
önskas.
Artikel 6
Parterna skall se till att informera om utbildningsmöjligheterna vid de olika institutionerna för högre utbildning inom Norden.
Artikel 7
Danmark, Finland, Norge och Sverige
betalar kalenderårsvis ersättning till studielandet för sina studerande i ett annat nordiskt land. Island är undantaget denna bestämmelse.
Nordiska ministerrådet godkänner storleken av den ersättning vart och ett av de fyra
länderna skall betala.
Betalningen skall erläggas för 75 procent
av det antal studerande, som får studiestöd
från det land där studeranden är bosatt och
enligt detta landets regler, för sådana högre
utbiidninger i ett annat nordiskt land som
avses i Artikel 1. Den årliga ersättningen per
studerande är DKK 22.000,-.
Betalningen mellan länderna avräknas som
minskning eller ökning av dessa länders andel i den årliga budgeten för det nordiska
samarbetet.
Artikel 8
Som underlag för beräkningen av antalet
studerande används statistiska uppgifter som
de nordiska studiestödsmyndigheterna årligen utarbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Studerflllde till och från Färöarna,
Grönland och Aland skall inte beaktas och
inte heller studerande inom forskarutbild-

ning, studerande som ingår under artikel 2
andra stycket, samt studerande inom Nordiskt program för lärare, utbildningssökande
och studerande (NORDPLUS) eller annat
motsvarande utbytesprogram.
För det kalenderår då avtalet träder i kraft
beräknas betalningen enligt de statistiska
uppgifterna för läsåret 1994/95. Antalet studerande inom ospecificerad högre utbildnin~
skall inte beaktas. För de därpå följande tva
kalenderåren beräknas betalmn~en enligt de
statistiska uppgifterna för läsaret 1995/96
respektive 1996/97 om inte Nordiska ministerrådet beslutar något annat.
Artikel 9
Parterna skall gemensamt följa överenskommelsens tillämpning och vidta de åtgärder som utvecklingen kan ge anledning till.
Med avseende härpå tillsätter Nordiska ministerrådet ett rådgivande utskott, som vid
behov skall rapportera till Nordiska
om
överenskommelsens
ministerrådet
tillämpning och som kan lämna förslag till
ändringar och tillägg till överenskommelsen.

Artikel 10
Överenskommelsen träder i kraft trettio
dagar efter den dag då samtli~a parter har
meddelat det finska utrikesmmisteriet, att
överenskommelsen godkänts, dock tidigast
deg 1 januari 1997.
Overenskommelsen skall gälla till utgången av 1999, om inte något annat avtalats
dessförinnan.
• För Färöarnas och Grönlands respektiva
Alands vidkommande träder överenskommelsen i kraft dock först trettio dagar efter
det att regeringarna i Danmark och Finland
har underrättat det finska utrikesministeriet
om att Färöarnas landssty.re och Grönlands
hjemmestyre respektive Alands landskapsstyrelse har meddelat att överenskommelsen
skall ha giltighet för Färöarna och Grönland
respektive Aland.
Det finska utrikesministeriet meddelar de
övriga parterna samt Nordiska ministerrådets
sekretariat om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.
Artikel 11
En part kan säga upp överenskommelsen
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genom skriftli~ meddelande härom till finska utrikesmimsteriet, som meddelar de övriga parterna om mottagandet av sådant
m(ipdelande och om dess innehåll.
Overenskommelsen uprhör att gälla vid
utgången av det kalenderar, då den sägs upp
av någon av parterna, om uppsägningen har
mottagits av det finska utrikesministeriet
senast den 30 juni detta år och i annat fall
vid utgången av följande kalenderår.
Uppsägningen av överenskommelsen har
inte några konsekvenser för de studerande
som under överenskommelsens giltighetstid
antagits till högre utbildning i ett annat nordiskt land.

Artikel 12
Originalexemplaret till denna överenskommelse deponeras hos det finska utrikesministeriet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta kopior därav.
Till bekräftelse härav har de vederbörligen
befullmäktigade ombuden undertecknat denna överenskommelse.
Som skedde i
Köpenhamn
september 1996 i ett exemplar på
finska, isländska, norska och
SJ?råken, vilka samtliga texter har
giltighet.
,

den 3
danska,
svenska
samma
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SAMMANFATTNING

Republikens presidents förslag
Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall ti~l att· förordningen om
ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre
utbildning träder i kraft även i landskapet Åland. Överenskommelsen avser att studerande
från ett nordiskt land skall få tillträde till högre utbildning i ett annat nordiskt land på
samma eller på likvärdiga villkor som landets egna sökande.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
De nordiska ländernas representanter ingick den 3 september 1996 i Köpenhamn en
överenskommelse om tillträde till högre utbildning. Överenskommelsen syftar till att
förverkliga tidigare uppställda målsättningar om att ytterligare fördjupa det nordiska
samarbetet på den högre utbildningens område och att härigenom skapa största möjliga
valfrihet vad avser utbildningsmöjligheter inom Norden. Enligt överenskommelsen
förpliktar sig de nordiska länderna ömsesidigt att ge studerande som är bosatta i ett annat
nordiskt land tillträde till sina offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga
villkor som sökande från det egna landet. De utbildningsformer som berörs av
överenskommelsen är huvudsakligen utbildning vid universitet, högskolor och
yrkeshögskolor. I det fall särskilda kvalifikationer gäller för att bli antagen till en viss
utbildning skall studerande från ett annat nordiskt land uppfylla dessa krav på likvärdiga
villkor som landets egna sökande. Om tillträdet är begränsat och beroende av kvoter
skall sökande från andra nordiska länder behandlas enligt samma eller likvärdiga regler
som gäller det egna landets studerande.
I avtalet ingår bestämmelser om att länderna är skyldiga att årsvis erlägga ersättning till
studielandet för sina studerande i ett annat nordiskt land. Enligt artikel 8 skall dock
studerande till och från Färöarna, Grönland och Åland inte beaktas vid uträkningen av
betalningen länderna emellan. Detta innebär att åländska studerandes högre studier i ett
annat nordiskt land inte medför någon betalningsskyldighet för landskapet och inte heller
för riksmyndigheterna.
Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen under beredningen av överenskommelsen följt
förhandlingarna och härvid understrukit frågans betydelse för landskapet eftersom ett
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h(jtydande antal åländska studerande bedriver högre studier i andra nordiska länder,

rrmuför allt Sverige.
Utskottet konstaterar att den särskilda åländska gymnasieexamen inte finns omnämnd i
nvtalstexten och att denna examens formella ställning allmänt taget inte är klart
fastslagen. I praktiken medger gymnasieexamen åtminstone tillträde till Åbo Akademi
1mmt till högskoleutbildning i Sverige. Utskottet har med tillfredsställelse erfarit att
landskapsstyrelsen inom kort avser att aktualisera frågan om gymnasieexamens status i
diskussioner med undervisningsministeriet.
Utskottet noterar att överenskommelsens artikel 10 inte beaktar att det enligt 59 § 2
mom. självstyrelselagen krävs lagtingets bifall för att en överenskommelse av
föreliggande art skall bli gällande i landskapet. I stället hänvisas, liksom i några tidigare
liknande fall, till att överenskommelsen för Ålands vidkommande blir gällande sedan
Ålands landskapsstyrelse meddelat att den skall ha giltighet för Åland. Utskottet
konstaterar dock att ärendet i föreskriven ordning av Republikens president förelagts
lagtinget för bifall.
Mot bakgrunden av det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget ger sitt bifall till den
förordning varigenom överenskommelsen bringas i kraft.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 20 maj 1997 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman och
utbildningschefen Sten-Erik Abrahamsson.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna
Siren och Sjöblom samt ersättaren Ronald Boman.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget ger sitt bifall till att
förordningen träder i kraft i
landskapet Åland till de delar den
ovan nämnda överenskommelsen
faller inom landskapets behörighet.
Mariehamn den 20 maj 1997
Ordförande

Sekreterare

Till Republikens President

från Ålands lagting.
Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 30 april 1997
angående regeringens proposition till riksdagen om ikraftträdande av överenskommelsen

10

-2lllf'llan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning i det avseende 59 § 2
mom. ,\jälvstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.
/,ogtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och
lt1Rtingsordningen för landskapet Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut
vördsamt meddela
att Lagtinget ger sitt bifall till att
förordningen träder i kraft i landskapet
Åland till de delar den ovannämnda
överenskommelsen faller inom
landskapets behörighet.

Mariehamn den 23 maj 1997
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