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Statsrådets förordning
om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Det i Stockholm den 25 april 2018 och den 17 maj 2018 ingångna avtalet om ändring

av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde
till högre utbildning (FördrS 23/1997) träder i kraft den 26 mars 2020 enligt vad som har
avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 22 november 2018 och av republikens president
den 8 februari 2019. Det finska utrikesministeriet har underrättats om godkännandet den
8 februari 2019.

2 §
Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2020.
Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

Helsingfors den 19 mars 2020

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen

Regeringsråd Laura Hansén
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25/2020  
AVTAL 

om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 
om tillträde till högre utbildning 

 
Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (nedan kallade parterna); som 
har avtalat om ändring av överenskommelsen av den 3 september 1996 mellan Danmark, Fin-
land, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (nedan kallad överenskom-
melsen) 
- genom notväxling den 13 mars 2000 i överensstämmelse med Nordiska ministerrådets beslut 
av 1 juni 1999, 
- genom notväxling den 3 november 2006 i enlighet med Nordiska ministerrådets beslut av 1 
december 2000, 4 juni 2003 och 1 november 2006, 
- genom avtal den 23 april 2009 samt 
- genom avtal den 31 oktober 2012, 
- genom avtal den 2 november 2015 
- i överensstämmelse med Nordiska ministerrådets beslut av den 26 mars 2018 
- som finner det ändamålsenligt att ändra och förlänga överenskommelsen; har blivit eniga om 
följande: 
 
 
Artikel 1 
 
Artikel 10 stycke två i överenskommelsen ska ha följande nya lydelse: 
Överenskommelsen ska gälla tills något annat avtalas. 
 
 
Artikel 2 
 
Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga parter har meddelat det finska 
utrikesministeriet att de har godkänt avtalet. 
 
Detta avtal upphör att vara i kraft när överenskommelsen upphör att vara i kraft. 
 
För Färöarnas och Grönlands respektive Ålands vidkommande träder avtalet i kraft trettio da-
gar efter det att det finska utrikesministeriet har underrättats om att avtalet ska ha giltighet för 
Färöarna och Grönland respektive Åland. 
 
Det finska utrikesministeriet meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelan-
den och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande. 
 
 
Artikel 3 
 
Originalexemplaret till detta avtal deponeras hos det finska utrikesministeriet, som tillställer 
de övriga parterna bestyrkta kopior därav. 
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25/2020  
Detta avtal undertecknas av utbildningsministrarna i Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige. Avtalet har upprättats i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska 
språken, vilka samtliga texter har samma giltighet. 
 
 
För Danmarks regering, Stockholm den 25 april 2018: 
 
 
För Finlands regering, Stockholm den 25 april 2018: 
 
 
För Islands regering, Stockholm den 25 april 2018: 
 
 
För Norges regering, Stockholm den 25 april 2018: 
 
 
För Sveriges regering, Stockholm den 17 maj 2018. 
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