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Republikens presidents förordning

Nr 90

om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de
nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Given i Helsingfors den 1 december 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 3 november 2006
genom notväxling ingångna överenskommel-
sen om ändring av överenskommelsen mellan
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
om tillträde till högre utbildning är i kraft från
den 18 november 2006 så som därom har
avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 5

december 2006.

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

33—2006 899133
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VERBALNOT 

 

Finlands utrikesministerium till Danmarks Ambassad, Norges Ambassad, Sveriges Ambas-
sad och Islands Ambassad i Helsingfors 
 

Helsingfors den 27 november 2003 
 
 
Utrikesministeriet har äran att hänvisa till 

överenskommelsen mellan Danmark, Fin-
land, Island, Norge och Sverige om tillträde 
till högre utbildning, som undertecknades i 
Köpenhamn den 3 september 1996 och som 
trädde i kraft den 9 maj 1997. 

I enlighet med Nordiska ministerrådets be-
slut av den 4 juni 2003 har utrikesministeriet 
äran föreslå, att artikel 10 andra stycket i 
överenskommelsen får följande ändrade or-
dalydelse: 

"Överenskommelsen skall gälla till utgång-
en av 2006, om inte något annat avtalas dess-
förinnan." 

Samtidigt föreslår utrikesministeriet att 
Danmarks, Islands, Norges och Sveriges re-

geringar bekräftar, att överenskommelsen 
tillämpats under åren 2002–2003 i oföränd-
rad lydelse i enlighet med Nordiska minister-
rådets beslut av den 1 december 2000. 

Om Danmarks, Islands, Norges och Sveri-
ges regeringar kan godkänna dessa förslag har 
utrikesministeriet äran föreslå, att denna not 
och de övriga nordiska ländernas svarsnoter 
skall utgöra en överenskommelse om detta, 
som träder i kraft femton dagar efter att det 
finska utrikesministeriet emottagit bekräftande 
noter från de övriga nordiska länderna. 

 
Utrikesministeriet begagnar detta tillfälle 

att försäkra de nordiska ländernas ambassa-
der om sin utmärkta högaktning. 
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