
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 31 mars 2011

(Finlands författningssamlings nr 280/2011)

Republikens presidents förordning

27/2011

om sättande i kraft av den genom notväxling ingångna överenskommelsen om att
överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordka-

lotten förlängs att gälla till utgången av 2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 mars 2011

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av arbetsministern,
föreskrivs:

1 §
Den genom notväxling den 3 mars 2011
ingångna överenskommelsen mellan Finland,
Norge och Sverige om att överenskommelsen
mellan Finland, Norge och Sverige om Stif-
telsen Utbildning Nordkalotten (FördrS
18/2007) förlängs att gälla till utgången av
2011 träder i kraft den 2 april 2011 så som
därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 2 april

2011.

Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Anni Sinnemäki
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NOTVÄXLING 
 
1.  Konungariket Sveriges utrikesdepartement till Finlands ambassad i Stockholm 
 

Utrikesdepartementet får härmed, i egen-
skap av depositarie för Överenskommelsen 
mellan Finland, Norge och Sverige om Stif-
telsen Utbildning Nordkalotten av den 18 de-
cember 2006, senast förlängd att gälla till ut-
gången av 2010, meddela att Sveriges reger-
ing den 18 november 2010 beslutade att god-
känna en förlängning av överenskommelsens 
giltighetstid med ytterligare ett år. Detta un-
der förutsättning att även Finland och Norge 
går med på en sådan förlängning, i vilken ska 
ingå att Sverige under 2011 förbinder sig att 

köpa kursplatser enligt överenskommelsen 
för 2007—2010. 

Utrikesdepartementet får därför anhålla om 
underrättelse från Finland och Norge om hu-
ruvida en sådan förlängning kan godkännas. 
 

Utrikesdepartementet begagnar detta tillfäl-
le att försäkra Finlands ambassad om sin ut-
märkta högaktning. 
 
Stockholm den 8 december 2010 

 
 
2.  Finlands ambassad i Stockholm till Konungariket Sveriges utrikesdepartement  
 

Finlands ambassad i Konungariket Sverige 
bekräftar mottagandet av Konungariket Sve-
riges not, daterad den 8 december 2010 i 
Stockholm, med följande innehåll: 

Utrikesdepartementet får härmed, i egen-
skap av depositarie för Överenskommelsen 
mellan Finland, Norge och Sverige om Stif-
telsen Utbildning Nordkalotten av den 18 de-
cember 2006, senast förlängd att gälla till 
utgången av 2010, meddela att Sveriges re-
gering den 18 november 2010 beslutade att 
godkänna en förlängning av överenskommel-
sens giltighetstid med ytterligare ett år. Detta 
under förutsättning att även Finland och 
Norge går med på en sådan förlängning, i 
vilken ska ingå att Sverige under 2011 för-
binder sig att köpa kursplatser enligt över-
enskommelsen för 2007—2010. 

Utrikesdepartementet får därför anhålla 
om underrättelse från Finland och Norge om 
huruvida en sådan förlängning kan godkän-
nas. 

Republiken Finlands regering har för sin 
del godkänt Konungariket Sveriges förslag 
om att överenskommelsen mellan Finland, 

Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning 
Nordkalotten förlängs att gälla till utgången 
av 2011 och meddelar att även Finland under 
2011 förbinder sig att köpa kursplatser av 
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten enligt 
överenskommelsen för 2007—2010, under 
förutsättning att även Konungariket Norge 
förbinder sig på motsvarande sätt.  

Ambassaden föreslår på Republiken Fin-
lands regerings vägnar att den överenskom-
melse som utgörs av noten från Konungariket 
Sveriges utrikesdepartement, denna svarsnot 
och Konungariket Norges eventuella positiva 
svarsnot, om att överenskommelsen för 
2007—2010 förlängs att gälla till utgången 
av 2011, träder i kraft senast 30 dagar efter 
att Sverige har mottagit svarsnoterna från 
Finland och Norge. 
 

Finlands ambassad begagnar detta tillfälle 
att försäkra Utrikesdepartementet om sin ut-
märkta högaktning. 
 
Stockholm den 28 december 2010 
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3.  Konungariket Norges ambassad i Stockholm till Konungariket Sveriges utrikesdepartement  
 
(Översättning) 
 

Kungliga norska ambassaden i Stockholm 
har äran att hänvisa till noten från utrikesde-
partementet av den 8 december 2010, där det 
frågas om Norge kan godkänna att överens-
kommelsen mellan Finland, Norge och Sve-
rige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 
förlängs. 
 
 
 
 
 

Ambassaden vill härmed meddela att Nor-
ges utrikesministerium i sitt ställningstagan-
de den 28 februari 2011 beslöt att Norge  
godkänner att överenskommelsen mellan 
Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen 
Utbildning Nordkalotten av den 18 december 
2006 förlängs med ett år till utgången av 
2011. 
 
Stockholm den 2 mars 2011 
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