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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
godkännande av en överenskommelse mellan Finland, 
Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten bildades 
1991 för att fortsätta arbetet vid det vuxenut-
bildningscenter som inrättades 1970 och som 
är gemensamt för Finland, Norge och Sveri-
ge. Stiftelsen ordnar arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning huvudsakligen inom nordkalott-
regionerna i Finland, Norge och Sverige. 

I denna proposition föreslås det att riksda-
gen godkänner överenskommelsen mellan 
Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen 
Utbildning Nordkalotten. I överenskommel-
sen, som gäller åren 2012—2015, förbinder 
sig Finland att årligen av stiftelsen köpa 80 
utbildningsplatser för deltagare i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. 

Överenskommelsen undertecknades i 
Stockholm den 23 november 2011 och träder 
för Norges och Sveriges del i kraft den 1 ja-
nuari 2012. För Finlands del avses överens-
kommelsen träda i kraft trettio dagar efter 
den dag då Finland meddelat det svenska Ut-
rikesdepartementet att överenskommelsen 
har godkänts. 

Det beräknas att överenskommelsen årligen 
kommer att medföra kostnader till ett belopp 
av cirka 1,5 miljoner euro. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2012 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

————— 
 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Finland, Sverige och Norge har avtalat om 
verksamheten vid Stiftelsen Utbildning 
Nordkalotten och om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning som köps av stiftelsen i pe-
rioder på fyra år. Den förra överenskommel-
sen (FördrS 18/2007) gällde åren 2007—
2010, men överenskommelsen förlängdes så 
att den även gällde år 2011 (FördrS 27/2011). 
Den överenskommelse som i denna proposi-
tion föreläggs riksdagen för godkännande 
gäller åren 2012—2015. 

Enligt den tidigare överenskommelsen 
skulle Finland, Sverige och Norge utvärdera 
stiftelsens verksamhet och behovet av att se 
över överenskommelsen vart fjärde år. I en 
utredning som gjordes år 2011 av Sverige i 
samarbete med Finland och Norge föreslås 
det bland annat att stiftelsen ska ha ett tätare 
samarbete med arbetsgivare, arbetskrafts-
myndigheter och organisationer, för att man 

med hjälp av den utbildning som stiftelsen 
ordnar bättre ska kunna svara mot arbets-
marknadens behov. Sådana aspekter som lyf-
tes fram i utvärderingen har beaktats i den 
nya överenskommelsen. 
 
2  Nuläge och de vikt igaste  änd-

ringarna 

Finland förbinder sig att av stiftelsen årli-
gen köpa 80, Norge 60 och Sverige 145 ut-
bildningsplatser under åren 2012—2015. An-
talet utbildningsplatser som Finland ska köpa 
förblir detsamma, men Norge ska köpa 25 
platser färre jämfört med den tidigare över-
enskommelsen. Det beräknade priset på de 
utbildningsplatser som Finland ska köpa är 
oförändrat. 

I den nya överenskommelsen fastställs stif-
telsens uppgifter noggrannare än tidigare. 
Stiftelsen bör bland annat eftersträva aktivt 
samarbete med näringslivet, kommuner och 
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andra myndigheter samt andra aktörer i 
nordkalottregionen. Avsikten är att stiftelsen 
med hjälp av samarbete bättre ska kunna be-
akta arbetslivets behov i sitt utbildningsut-
bud. I överenskommelsen betonas också i öv-
rigt behovet av nordiskt samarbete och EU-
samarbete. 

Enligt den nya överenskommelsen ska det 
sättas upp tydliga och mätbara verksamhets-
mål, för att stiftelsens verksamhet ska kunna 
utvärderas.  Målen bör vara sådana att resul-
taten av den utbildning som stiftelsen tillhan-
dahåller på ett bättre sätt än för närvarande 
ska kunna jämföras med annan utbildning i 
de avtalsslutande staterna.  

I den tidigare överenskommelsen betona-
des att utbildning ska ordnas på finska, nors-
ka och svenska. I den nya överenskommelsen 
beaktas också ställningen för invandrare som 
försöker komma in på den nordiska arbets-
marknaden. Utbildning kan också ordnas på 
engelska. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

I överenskommelsen förbinder sig Finland 
att under åren 2012—2015 årligen köpa 80 
utbildningsplatser av Stiftelsen Utbildning 

Nordkalotten. Detta medför årligen kostnader 
till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro. När 
det gäller år 2012 har kostnaderna beaktats 
under moment 32.30.51 (Sysselsättnings- och 
utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder) i 
budgetpropositionen för 2012. 

Det är mycket sannolikt att de som deltar i 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som 
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten ordnar får 
sysselsättning efter utbildningen. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Förnyandet av överenskommelsen om Stif-
telsen Utbildning Nordkalotten har beretts 
under ledning av Sverige i samarbete med 
Finland och Norge i de ministerier som an-
svarar för arbetsmarknadsfrågor. 

Ett utlåtande om utkastet till överenskom-
melse har begärts av utrikesministeriet. 

Överenskommelsen undertecknades i 
Stockholm den 23 november 2011, efter att 
republikens president beviljade underteck-
ningsfullmakter för överenskommelsen. 

Regeringspropositionen har beretts vid ar-
bets- och näringsministeriet. 
 
 

 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Innehål le t  i  överenskommelsen 

Artikel 1. Huvuduppdrag. I artikeln fast-
ställs stiftelsens uppgifter och verksamhets-
principer. Jämfört med den tidigare överens-
kommelsen beaktas i artikeln möjligheten för 
invandrare som träder in på den nordiska ar-
betsmarknaden att delta i utbildningen.  

Artikel 2. Samarbeten. Det är en ny arti-
kel. Artikeln gäller prognostisering av fram-
tida behov på arbetsmarknaden och stiftel-
sens samarbete med intressentgrupper. 

Artikel 3. Mål. Det är en ny artikel. Enligt 
artikeln ska stiftelsen sätta upp sådana mål 
för sig själv att verksamhetens resultat kan 
mätas utifrån målen. Målen ska utformas så 
att den utbildning som stiftelsen tillhandahål-

ler kan jämföras med motsvarande utbild-
ningar i Finland, Norge och Sverige. Stiftel-
sen ska också utarbeta en marknadsförings-
plan. 

Artikel 4. Köpare. Med undantag för anta-
let utbildningsplatser som ska köpas motsva-
rar artikeln den tidigare överenskommelsen. 
Länderna ska varje månad betala stiftelsen 
minst en tolftedel av det årliga kontraktsbe-
loppet för det årets avtalade utbildningsplat-
ser. 

Artikel 5. Styrelse. I artikeln fastställs 
sammansättningen och mandatperioden för 
stiftelsens styrelse. Styrelsen består av två 
ledamöter och två ersättare från varje land. 
Styrelsens mandatperiod är två år. 
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Artikel 6. Direktör. Stiftelsen har en direk-
tör som ansvarar för den praktiska verksam-
heten. Direktören anställs för en tid av fyra år 
med möjlighet till en förlängning med upp 
till fyra år. Anställningsavtalet med direktö-
ren ska ha en ömsesidig uppsägningstid om 
fyra månader. 

Artikel 7. Finansiering. Stiftelsens verk-
samhet finansieras i huvudsak genom intäk-
ter från kurs- och uppdragsverksamhet. Stif-
telsens verksamhet bedrivs inte i vinstsyfte 
och eventuellt överskott ska användas till 
verksamheten. 

Artikel 8. Den svenska statens ansvar. I 
artikeln fastställs hur stort anslag den svens-
ka staten ska betala till stiftelsen. Under 
2012—2015 ska den svenska staten årligen 
betalar tre miljoner svenska kronor till stiftel-
sen. Dessutom åtar sig den svenska staten att 
bidra till stiftelsens verksamhet med ett be-
lopp som kompensation för de kostnader som 
uppstår för Norge och Finland till följd av att 
utbildningstjänster är mervärdesskatteplikti-
ga. 

Artikel 9. Boende. De avtalsslutande sta-
terna ska betala de faktiska boendekostna-
derna för sina respektive deltagare i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. I praktiken 
innebär detta kostnaderna för den inkvarte-
ring som reserverats till deltagarnas förfo-
gande. 

Artikel 10. Ersättning till deltagare i ar-
betsmarknadspolitiska program. För Fin-
lands del avses med arbetsmarknadspolitiska 
program arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning. Den nationella arbetskraftsmyndigheten 
utser deltagarna i utbildningen. Till deltagare 
som de finländska myndigheterna utser till 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning kan, om 
övriga villkor uppfylls, under utbildningen 
betalas arbetslöshetsförmån enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och 
ersättning för uppehälle enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice (1295/2002). 

Artikel 11. Försäljning. I artikeln beaktas 
de konkurrensrättsliga aspekterna i situatio-
ner där stiftelsens försäljning av tjänster till 
andra än de avtalsslutande staterna blir bety-
dande. 

Artikel 12. Uppföljning. De avtalsslutande 
staternas ministerier med ansvar för arbets-
marknadsfrågor utvärderar stiftelsens verk-

samhet vart fjärde år. Initieringen av denna 
uppföljning roterar mellan de avtalsslutande 
staterna, när detta tidigare var Sveriges upp-
gift.  Finland ansvarar för att uppföljningen 
genomförs i fråga om den avtalsperiod som 
börjar 2012. Uppföljningen finansieras inom 
stiftelsens anslag. 

Artiklarna 13—15. Avtalets giltighet, 
uppsägning och dokumentation. 
 
 
2  Ikraftträdande och uppsägning  

Överenskommelsen träder för Norges och 
Sveriges del i kraft den 1 januari 2012. Efter-
som riksdagens samtycke krävs för att över-
enskommelsen ska träda i kraft, avses över-
enskommelsen för Finlands del träda i kraft 
trettio dagar efter den dag då Finland medde-
lat det svenska utrikesdepartementet att över-
enskommelsen har godkänts. 

Om någon part säger upp överenskommel-
sen, ska överenskommelsen upphöra att gälla 
ett år efter den dag då det svenska Utrikesde-
partementet mottagit meddelandet om upp-
sägningen. Ministerierna med ansvar för ar-
betsmarknadsfrågor ska efter en uppsägning 
ta initiativ till överläggningar om den fortsat-
ta verksamheten vid stiftelsen. 

Originalexemplaren av överenskommelsen 
deponeras hos det svenska Utrikesdeparte-
mentet. 
 
 
3  Behovet  av  r iksdagens samtycke 

och behandl ingsordning 

Enligt artikel 4 i överenskommelsen för-
binder sig Finland att köpa arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning av Stiftelsen Utbildning 
Nordkalotten under åren 2012—2015. Efter-
som överenskommelsen innehåller sådana ut-
fästelser för flera år som har samband med 
statsbudgeten, förutsätts riksdagens godkän-
nande för att överenskommelsen ska träda i 
kraft. 

Överenskommelsen innehåller inte några 
föreskrifter som hör till området för lagstift-
ningen, eller föreskrifter som berör grundla-
gen på det sätt som avses i dess 94 § 2 mom. 
Överenskommelsen kan enligt regeringens 
uppfattning godkännas med röstmajoritet. 
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Med stöd av vad som anförts ovan och i 

enlighet med 94 § i grundlagen föreslås 
 

att riksdagen ska godkänna den i Stock-
holm den 23 november 2011 ingångna över-
enskommelsen mellan Finland, Norge och 
Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalot-
ten. 

————— 
 
 

Helsingfors den 2 december 2011 

 
Republikens President 

 
TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Arbetsminister Lauri Ihalainen 
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Texten i överenskommelsen 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 
MELLAN FINLAND, NORGE OCH SVERIGE OM STIFTELSEN UTBILDNING 
NORDKALOTTEN 
 

Regeringarna i Finland, Norge och Sverige som år 1990 kom överens om att bilda "Stiftel-
sen Utbildning Nordkalotten" har enats om följande: 
 

Artikel 1 

Huvuduppdrag 

"Stiftelsen Utbildning Nordkalotten" ska 
anordna och utveckla utbildningar för ar-
betsmarknadens behov i, i första hand, de 
nordligaste delarna av Finland, Norge och 
Sverige (härefter benämnt ”nordkalottregio-
nen”). Stiftelsen får även sälja tjänster och 
produkter som följer av utbildningsverksam-
heten. 

Utbildningsverksamheten ska bedrivas 
flexibelt och anpassas till respektive lands 
behov inom i första hand nordkalottregionen. 
Stiftelsen ska sträva efter att ge deltagarna en 
yrkeskompetens som bidrar till rörlighet mel-
lan de nordiska ländernas arbetsmarknader 
vilket bland annat syftar till att öka den nor-
diska kompetensen och konkurrenskraften. 

Stiftelsen bör som del av sin utbildnings-
verksamhet kunna validera deltagarnas yr-
keskompetens i enlighet med validerings-
normer i de olika länderna. Stiftelsen bör 
även utveckla och anpassa valideringsverk-
samheten till deltagare med utomnordisk yr-
kes- eller utbildningskompetens i syfte att 
öka möjligheterna för denna grupps inträde 
på den nordiska arbetsmarknaden. 

Utbildningsverksamheten ska bedrivas ut-
ifrån olika gruppers behov så att kränkande 
behandling, diskriminering och trakasserier 
inte förekommer. Utbildningsverksamheten 
ska även i tillräcklig utsträckning bedrivas så 
att den kan följas av deltagare som behärskar 
antingen det finska, norska, svenska eller 
engelska språket. För det fall det bedöms 
lämpligt får stiftelsen även bedriva utbild-
ning i kombination med att deltagare deltar i 
en av annan part anordnad språkutbildning 
för invandrare. Stiftelsen bör sträva efter att 
anpassa och utforma utbildningarna och ut-

bildningsmetoderna för både kvinnor och 
män. 
 

Artikel 2 

Samarbeten 

I syfte att fånga in framtida behov på ar-
betsmarknaden och för att bidra till att ut-
veckla det nordiska samarbetet, bör stiftelsen 
sträva efter att ha aktiva och systematiska 
kontakter med näringslivet, kommuner, 
myndigheter och andra aktörer som verkar 
inom, i första hand, nordkalottregionen. 

Stiftelsen bör sträva efter att delta i olika 
nationella, nordiska och EU-samarbeten. Syf-
tet med deltagandet bör vara att bidra med de 
kunskaper stiftelsen erhållit från den trena-
tionella utbildningsverksamheten som kan 
bidra till att utveckla matchningsarbetet och 
stärka omställningsförmågan på berörda ar-
betsmarknader. 

Stiftelsen ska i sin verksamhetsberättelse 
redogöra för vad som gjorts för att främja ett 
ökat nordiskt samarbete och vilka samarbe-
ten stiftelsen deltagit i samt bedömt resultat 
av dessa. 
 

Artikel 3 

Mål 

Stiftelsen ska så långt det är möjligt och 
lämpligt sätta upp tydliga och mätbara mål 
för verksamheten och säkerställa att målen 
följs upp på ett tillfredsställande sätt. Målen 
ska vara utformade så att de på ett tillfreds-
ställande sätt kan mäta verksamhetens resul-
tat i termerna kvalitet, kostnadseffektivitet 
och sysselsättningsgrad efter avslutad utbild-
ning. 



 RP 136/2011 rd  
  

 

6 

Målen ska så långt det är möjligt utformas 
så att det, i den utvärdering som ska genom-
föras enligt artikel 12, med stöd från respek-
tive lands departement med ansvar för ar-
betsmarknadsfrågor, på ett tillfredsställande 
sätt går att jämföra utbildningarnas resultat 
med andra jämförbara utbildningar i de re-
spektive länderna. Vid jämförelse med andra 
utbildningar ska även ett eventuellt mervärde 
av den trenationella inriktningen beaktas. 

Stiftelsen ska utarbeta en marknadsförings-
plan för hur utbildningsverksamheten aktivt 
ska marknadsföras på kort och lång sikt. Pla-
nen ska bygga på en analys av stiftelsens 
marknad och möjliga marknadsföringsstrate-
gier samt kopplas till de mål som sätts upp 
för verksamheten. 
 

Artikel 4 

Köpare 

Länderna ska inför varje nytt verksamhets-
år ingå avtal med stiftelsen om att köpa ett 
bestämt antal utbildningsplatser för respekti-
ve budgetår. Köp av kursplatser förutsätter 
att dessa blir föremål för förhandlingar be-
träffande omfattning, pris, och kvalitet. Län-
derna ska varje månad betala stiftelsen minst 
en tolftedel av det årliga kontraktsbeloppet 
för det årets avtalade kursplatser. 

Under förutsättning att anbudet är konkur-
renskraftigt beträffande pris och kvalitet samt 
att respektive lands parlament anslår nöd-
vändiga budgetmedel för ändamålet, avser 
Finland att köpa 80 kursplatser, Norge att 
köpa 60 kursplatser och Sverige att köpa 145 
kursplatser per år under åren 2012—2015. 
 
 

Artikel 5 

Styrelse 

Stiftelsens styrelse består av två ledamöter 
från vardera Finland, Norge och Sverige. För 
varje ledamot ska utses en ersättare. Ledamö-
terna och ersättarna utses och entledigas av 
respektive lands regering eller ansvarigt de-
partement. Mandatperioden ska vara två år. 
Det bör eftersträvas att styrelsens ordförande 

och vice ordförande har olika medborgar-
skap. 
 

Artikel 6 

Direktör 

Stiftelsens direktör anställs för en tid av 
fyra år med möjlighet till en förlängning efter 
särskild förhandling med upp till fyra år. Vid 
anställning av ny direktör ska rekryteringen 
baseras på kompetens men en strävan bör 
vara att utse en person som är medborgare i 
något annat av de tre länderna än den när-
mast föregående innehavaren. Anställnings-
avtalet med stiftelsens direktör ska ha en öm-
sesidig uppsägningstid om fyra månader. 

Vid anställning av ledning, utbildare och 
annan personal vid stiftelsen bör det efter-
strävas en fördelning mellan Finland, Norge 
och Sverige som motsvarar fördelningen av 
kursdeltagare från de tre länderna enligt den-
na överenskommelse. 
 

Artikel 7 

Finansiering 

Stiftelsens verksamhet ska i huvudsak fi-
nansieras genom intäkter från kurs- och upp-
dragsverksamhet. Stiftelsens verksamhet ska 
inte bedrivas i vinstsyfte. Överskott får an-
vändas till att täcka eventuellt underskott på-
följande verksamhetsår eller på annat sätt 
återföras till verksamheten. 
 
 

Artikel 8 

Den svenska statens ansvar 

Den svenska staten åtar sig genom denna 
överenskommelse att bidra till stiftelsens 
verksamhet med ett årligt belopp om 3 mil-
joner svenska kronor under åren 2012—
2015. Medlen får enbart användas till att fi-
nansiera personalutveckling, marknadsföring, 
elevsocial verksamhet, finansiering av upp-
följning av verksamheten enligt artikel 12 
och för att anpassa utbildningen till de olika 
ländernas behov. 
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Frågan om Sverige därefter ska lämna yt-
terligare bidrag ska behandlas i samband med 
den uppföljning av verksamheten som ska 
göras inför nästkommande överenskommel-
seperiod. 

Den svenska staten åtar sig vidare genom 
denna överenskommelse att under åren 
2012—2015 bidra till stiftelsens verksamhet 
med ett årligt belopp som den svenska staten 
fastställer. Medlen får enbart användas till 
kompensation för den kostnadsfördyring som 
beräknas uppstå för Finland och Norge till 
följd av att utbildningstjänster är mervärdes-
skattepliktiga i Sverige. 
 

Artikel 9 

Boende m.m. 

De tre länderna ska betala faktiska boende-
kostnader för sina respektive kursdeltagare. 
Inför varje verksamhetsår förbinder länderna 
sig att ingå avtal med stiftelsen om hyra av 
bostäder som stiftelsen ställer till förfogande, 
under förutsättning att förhandlingar beträf-
fande pris och kvalitet slutförs och nödvän-
diga budgetmedel anslås. Länderna ska i för-
skott månadsvis/kvartalsvis betala stiftelsen 
avtalade boendekostnader. 
 

Artikel 10 

Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspo-
litiska program 

De nationella arbetsmarknadsorganen utser 
deltagarna i arbetsmarknadsutbildning vid 
stiftelsen. Bestämmelser om ersättningar och 
förmåner till deltagarna framgår av de natio-
nella författningarna. Bidragen betalas till re-
spektive deltagare av hemlandets myndighet. 
 

Artikel 11 

Försäljning 

Om försäljning av tjänster och produkter 
till andra än uppdragsgivarna enligt artikel 1 
i denna överenskommelse blir betydande, 
kan denna affärsmässiga verksamhet förläg-
gas till ett av stiftelsen helägt aktiebolag. 
Därmed skapas tydligare förutsättningar för 

den konkurrensutsatta delen av stiftelsens 
verksamhet. 
 

Artikel 12 

Uppföljning 

Departementen med ansvar för arbets-
marknadsfrågor ska vart fjärde år följa upp 
och utvärdera verksamheten vid stiftelsen 
med sikte på eventuella ändringar av över-
enskommelsen. Uppföljningen ska ha läm-
nats till ländernas departement med ansvar 
för arbetsmarknadsfrågor senast den 15 april 
sista året i gällande avtalsperiod. Initieringen 
av denna uppföljning ska rotera mellan län-
derna där den finska avtalsparten ansvarar för 
2012 års avtalsperiod, den norska för näst-
kommande och därefter den svenska. Finan-
sieringen av uppföljningen ska göras inom 
stiftelsens anslagsmedel. Förhandling om 
ändringar i överenskommelsen ska inledas 
senast den 1 juli 2014. 
 

Artikel 13 

Avtalets giltighet 

Denna överenskommelse träder för Norge 
och Sveriges del i kraft den 1 januari 2012. 
För Finlands del träder den i kraft trettio (30) 
dagar efter den dag då Finland meddelat det 
svenska Utrikesdepartementet att överens-
kommelsen har godkänts. 

Genom denna överenskommelse upphävs 
överenskommelsen från den 14 december 
2006, vilken förlängdes genom notväxling att 
gälla till utgången av 2011, om Stiftelsen Ut-
bildning Nordkalotten. 
 
 

Artikel 14 

Uppsägning 

Uppsäger en part överenskommelsen ska 
överenskommelsen upphöra att gälla ett år 
efter den dag då det svenska Utrikesdeparte-
mentet mottagit meddelandet om uppsäg-
ningen. Ministrarna med ansvar för arbets-
marknadsfrågor ska efter en uppsägning ta 
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initiativ till överläggningar om den fortsatta 
verksamheten vid stiftelsen. 
 

Artikel 15 

Dokumentation 

Originalexemplaret av denna överenskom-
melse deponeras hos det svenska Utrikesde-

partementet, som tillställer de övriga parterna 
bestyrkta kopior därav. 

 
Till bekräftelse härav har de befullmäkti-

gade ombuden undertecknat denna överens-
kommelse. 

Som skedde i Stockholm den 23 november 
2011, i ett exemplar på finska, norska och 
svenska, vilka samtliga texter har samma gil-
tighet. 
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