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St.prp. nr. 86
 
(2007–2008) 

Om samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 

16. september 2008 mellom Norge og Europarådet 

om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i 

interkulturell forståelse, menneskerettigheter og 


demokratisk medborgerskap
 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Innledning 

Samarbeidsavtale mellom Norge og Europarådet 
om opprettelse av Det europeiske ressurssenteret 
for opplæring i interkulturell forståelse, menneske
rettigheter og demokratisk medborgerskap ble 
undertegnet 16. september 2008. Senterets offi
sielle navn vil bli Det europeiske Wergelandsente
ret (heretter Wergelandsenteret). 

I og med at opprettelse og drift av senteret med
fører økonomiske forpliktelser i fremtidige år, er 
Stortingets samtykke til inngåelse av avtalen nød
vendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd. 

Avtalen i engelsk originaltekst med overset
telse til norsk følger som trykt vedlegg til proposi
sjonen. 

Bakgrunn 

Samarbeidsavtale om opprettelse av Wergeland
senteret er kommet i stand etter forhandlinger 
mellom Norge og Europarådet. 

Wergelandsenteret skal drive forskning og opp
læring i interkulturell forståelse, menneskerettig

heter og demokratisk medborgerskap. Videre skal 
senteret spre informasjon, være et knutepunkt og 
danne et nettverk for relevante aktører på feltet. 
Wergelandsenteret skal være åpent for personer 
fra alle medlemsstatene i Europarådet, og arbeids
språket skal være engelsk. 

Senteret skal drives i samarbeid med Europarå
det. Senteret skal samarbeide med Europarådet på 
grunnlag av Europarådets og Norges felles verdier 
og mål for opplæring på dette området. 

Senteret skal spre informasjon og tjene som en 
plattform og et møtested for forskere, lærere, 
lærerutdannere, politikkutformere og andre rele
vante aktører. Senterets målgrupper vil i hovedsak 
bestå av formidlere, praktikere, forskere, adminis
tratorer og beslutningstakere innenfor opplæring i 
interkulturell forståelse, menneskerettigheter og 
demokratisk medborgerskap og beslektede områ
der innenfor formell og ikke-formell opplæring. 

Senteret skal tilby etter- og videreutdanning og 
støtte for lærere og lærerutdannere når det gjelder 
opplæring og faglig utvikling i interkulturell for
ståelse, menneskerettigheter og demokratisk 
medborgerskap. 
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Wergelandsenteret vil bli lokalisert i Oslo. Sen
teret skal organiseres som en stiftelse etter norsk 
rett. 

Nærmere om de enkelte 

bestemmelser i avtalen
 

Artikkel 1 angir mandatet for senteret. På grunnlag 
av Europarådets og Norges felles grunnleggende 
verdier og prinsipper og i henhold til målene om å 
fremme en kultur for demokrati, respekt for men
neskerettigheter, interkulturell dialog og forstå
else, skal senteret støtte og fremme Europarådets 
og Norges arbeid på disse områdene. 

Artikkel 2 omhandler senterets formål. Sente
ret skal virke som et ressurssenter for Europarå
dets medlemsstater når det gjelder opplæring i 
interkulturell forståelse, menneskerettigheter og 
demokratisk medborgerskap. Senteret skal drive 
og støtte forskning på dette området. Senteret skal 
også tilby etter/-videreutdanning og støtte for 
lærere når det gjelder opplæring og faglig utvikling 
på de relevante områder. Senteret skal spre infor
masjon og tjene som en plattform og et møtested 
for forskere, lærere, lærerutdannere, planleggere 
andre relevante aktører. 

Artikkel 3 inneholder bestemmelser om mål
gruppene. Senterets målgrupper vil for det meste 
bestå av ressurspersoner, utøvere, forskere, admi
nistratorer og beslutningstagere innenfor opplæ
ring i interkulturell forståelse, menneskerettighe
ter og demokratisk medborgerskap og lignende 
områder i det formelle og ikke-formelle utdan
ningssystemet. 

Artikkel 4 angir strategiske mål. Senteret skal 
forbedre veilederkapasiteten, drive forskning og 
utviklingsarbeid, utvikle oppdatert dokumentasjon 
og informasjon, tjene som knutepunkt for nettverk 
av forskere, lærerutdannere og andre ressursper
soner på de aktuelle områdene og virke spesifikt 
som et verktøy for Europarådet og den norske 
regjeringen. Senteret skal hovedsakelig samar
beide med de relevante enheter i Europarådet og 
aktuelle norske institusjoner. 

Artikkel 5 regulerer forpliktelser for den norske 
regjeringen. Regjeringen forplikter seg til å eta
blere senteret som en selvstendig juridisk enhet 
(stiftelse) i henhold til stiftelsesloven, legge til 
rette for samarbeid med aktuelle norske institusjo
ner og å bidra med grunnleggende finansiering av 
senteret i henhold til artikkel 7. 

Artikkel 6 regulerer forpliktelser for Europarå
det. Europarådet forplikter seg til å samarbeide 

med senteret for å nå senterets mål og å gjennom
føre dets handlingsprogram. Europarådet skal 
betrakte senteret som en privilegert samarbeids
partner for oppfølging av initiativ fra Europarådet 
når det gjelder opplæring for interkulturell forstå
else, menneskerettigheter og demokratisk med
borgerskap og sikre at senteret får tilgang til Euro
parådets dokumentasjon/regelverk og ekspertise 
når det gjelder senterets oppgaveområder og 
utvikle synergier mellom de forskjellige handlings
programmene. 

Artikkel 7 inneholder bestemmelser om finansi
ering. Innenfor en årlig ramme på minst 6,5 mil
lioner kroner (2008-prisnivå) skal den norske 
regjeringen holde senteret med fullt ustyrte loka
ler tilpasset virksomhetens art, vedlikeholde disse 
lokalene, finansiere gjennomføringen av et grunn
program og stille grunnkapitalen på 100 000 kro
ner til rådighet for senteret. Senteret kan motta 
bidrag fra andre medlemsstater, fra internasjonale 
offentlige og frivillige institusjoner og organisasjo
ner samt andre givere som måtte ønske å sam
arbeide med senteret og bidra til dets arbeid. 

Artikkel 8 har bestemmelser om styring. Sente
ret skal ledes av et styre med sju medlemmer med 
oppgaver og ansvar i henhold til norsk lov og sen
terets vedtekter. Styret skal oppnevnes av Kunn
skapsdepartementet. Tre styremedlemmer og to 
varamedlemmer til styret skal nomineres av Euro
parådet. 

Artikkel 9 inneholder bestemmelser om kon
takt mellom partene og senteret. Den norske regje
ringen ved Kunnskapsdepartementet og fagtjenes
tene ved Europarådets sekretariat skal oppnevne 
hver sin erfarne kontaktperson/tjenestemann for å 
sikre effektivt samarbeid. 

Artikkel 10 omhandler senterets forhold til 
Europarådet og dets medlemsstater. Alle aktivite
ter ved senteret skal overholde de grunnleggende 
verdier og standarder som Europarådets aktivite
ter bygger på. Verken Europarådet som sådant 
eller dets medlemsstater forpliktes på noen som 
helst måte av senterets uttalelser eller handlinger, 
men senteret skal likevel kunne benytte for eksem
pel Europarådets flagg og logo. 

Artikkel 11 bestemmer at partene, Europarådet 
og Norge, ett år etter avtalens ikrafttredelse, og 
deretter minst annethvert år, skal møtes for å eva
luere hvordan senteret fungerer samt samarbeidet 
mellom partene, med henblikk på løpende forbe
dring. 

Artikkel 12 har bestemmelser om konflikt
løsing. Partene skal søke å løse i minnelighet alle 
uenigheter og disputter som måtte oppstå i forbin
delse med gjennomføringen av avtalen. 
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Artikkel 13 omhandler ikrafttredelse og opp
hør. Avtalen gjelder for en femårsperiode fra den 
dato da partene har informert hverandre om at de 
interne betingelser for ikrafttredelse er oppfylt. 
Avtalen skal deretter fornyes automatisk for etter
følgende femårsperioder. Avtalens betingelser kan 
endres eller suppleres gjennom skriftlig avtale mel
lom partene. Etter en femårsperiode kan hver av 
partene si opp avtalen med seks måneders frist, 
forutsatt at hensiktsmessige drøftelser har funnet 
sted. 

Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

I statsbudsjettet for 2008 er det under kap. 226 post 
21 avsatt 6,5 millioner kroner til å etablere Euro
peisk ressurssenter for opplæring i interkulturell 
forståelse, menneskerettigheter og demokratisk 
medborgerskap i samarbeid med Europarådet, jf. 
St.prp. nr. 1 (2007-2008) og Budsjett-innst. S. nr. 12 
(2007-2008). I forbindelse med revidert nasjonal
budsjett 2008 er det besluttet å bevilge 3 millioner 
kroner over kap. 255, ny post 75 til oppstart av sen
teret i 2008, mot en tilsvarende reduksjon under 
kap. 226, post 21, jf. Innst. S. nr. 270 (2007-2008) og 
St.prp. nr. 59 (2007-2008). 

I avtalen med Europarådet vil de årlige økono
miske forpliktelsene til Norge bli begrenset til 6,5 

millioner kroner (2008-prisnivå), som vil bli dekket 
innenfor rammen til Kunnskapsdepartementets 
budsjett. 

5 Vurdering og tilråding 

Wergelandsenteret skal støtte og fremme partenes 
arbeid innen interkulturell forståelse, menneske
rettigheter og demokratisk medborgerskap, og vil 
ivareta Norges og Europarådets felles grunnleg
gende verdier og prinsipper. 

Avtalen nødvendiggjør ikke lov- eller forskrifts
endring. 

Kunnskapsdepartementet tilrår at avtalen inn
gås. Utenriksdepartementet slutter seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 
16. september 2008 mellom Norge og Europarådet 
om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i 
interkulturell forståelse, menneskerettigheter og 
demokratisk medborgerskap. 

Vi HARALD, Norges Konge,
 

s t a d f e s t e r : 
  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 
2008 mellom Norge og Europarådet om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell for
ståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap, i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 

16. september 2008 mellom Norge og Europarådet om 


Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell 

forståelse, menneskerettigheter og demokratisk 


medborgerskap 


I 

Stortinget samtykker i inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 2008 mellom Norge og Europa
rådet om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og 
demokratisk medborgerskap. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 2007–2008 St.prp. nr. 86 
Om samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 2008 mellom Norge og Europarådet om Det europeiske

ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap 

Vedlegg 1
 

Cooperation Agreement 
between the Government of 
the Kingdom of Norway and 
the Council of Europe with 

Respect to the European 
Resource Centre on Education 

for Intercultural 
Understanding, Human Rights 

and Democratic Citizenship 

The Government of the Kingdom of Norway 

and 


the Council of Europe
 
(hereinafter: the Parties) 


WHEREAS the Committee of Ministers of the 
Council of Europe, at its 1014th meeting at the 
Deputies Level (12 December 2007), welcomed 
the Norwegian initiative to establish a European 
Resource Centre on Education for Intercultural 
Understanding, Human Rights and Democratic 
Citizenship («the Centre»), which will cooperate 
with the Council of Europe, 

WHEREAS the Parties share the goal of pro
moting intercultural understanding, human rights 
and democratic citizenship, and believe that the 
Centre can play a major role in the pursuit of this 
goal, 

WHEREAS cooperation between the Council of 
Europe and Norway with respect to the Centre 
should reinforce the impact of their action to the 
mutual benefit of both Parties, (while respecting 
mutual autonomy), 

WHEREAS it is necessary for the Parties to 
conclude an agreement defining the general prin
ciples and objectives, as well as the concrete moda
lities, of their mutual cooperation with respect to 
the Centre, 

Agree on the following: 

Article 1 Scope 

On the basis of the Council of Europe’s and the 
Government of the Kingdom of Norway’s shared 
fundamental values and principles and in pursu
ance of the aims of fostering democratic culture, 

Samarbeidsavtale mellom 
Regjeringen i Kongeriket 

Norge og Europarådet om Det 
Europeiske Ressurssenteret 

for opplæring i interkulturell 
forståelse, 

menneskerettigheter og 
demokratisk medborgerskap 

Regjeringen i Kongeriket Norge 

og 


Europarådet
 
(heretter: partene) 


ETTERSOM Europarådets Ministerkomité, i møte 
nr. 1014 i Parlamentarikerforsamlingen (12. 
desember 2007) ønsket velkommen det norske ini
tiativet om å etablere et europeisk ressurssenter 
for opplæring i interkulturell forståelse, menneske
rettigheter og demokratisk medborgerskap («sen
teret») som skal samarbeide med Europarådet,  

ETTERSOM begge parter deler målsetningen 
om å fremme interkulturell forståelse, menneske
rettigheter og demokratisk medborgerskap og tror 
at senteret kan spille en viktig rolle for å nå dette 
målet, 

ETTERSOM samarbeid mellom Europarådet 
og Norge om senteret vil styrke gjennomslagskraf
ten for arbeidet og være til fordel for begge parter 
(i gjensidig respekt for hverandres autonomi), 

ETTERSOM det er nødvendig for partene å 
inngå en avtale som definerer de overordnede 
prinsippene og målene, i tillegg til de konkrete 
rammene, for sitt gjensidige samarbeid om sente
ret, 

er enige om følgende: 

Artikkel 1 Formål 

På grunnlag av Europarådets og Regjeringen i 
Kongeriket Norges felles grunnleggende verdier 
og prinsipper og i arbeidet med å nå målene om å 
fremme demokratisk kultur, respekt for mennes
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respect for human rights, intercultural dialogue 
and understanding, the mission and mandate of the 
Centre is to support and promote the work of the 
Parties in these areas; in so doing the Centre con
tributes to the implementation, in the signatory sta
tes to the European Cultural Convention, of the 
Council of Europe’s educational principles and 
goals, as spelled out in its relevant policy recom
mendations1. 

Article 2 The mission of the Centre 

The Centre shall act as a resource centre on educa
tion for intercultural understanding, human rights 
and democratic citizenship for the member states 
of the Council of Europe. 

The Centre shall carry out and support rese
arch on education for intercultural understanding, 
human rights and democratic citizenship. 

The Centre shall provide in-service training 
and support for the professional development of 
teachers and teacher training professionals on edu
cation for intercultural understanding, human 
rights and democratic citizenship. 

The Centre shall disseminate information and 
serve as a platform and meeting place for resear
chers, teachers, teacher training professionals, 
policy-makers and other relevant actors. 

The Centre shall cooperate with the Council of 
Europe on the basis of the Council of Europe’s and 
Norway’s shared values and goals as regards edu
cation for intercultural understanding, human 
rights and democratic citizenship. 

Article 3 The target groups 

The target groups of the Centre will consist mainly 
of multipliers, practitioners, researchers, adminis
trators and decision-makers in education for inter
cultural understanding, human rights and 
democratic citizenship and related fields in formal 
and non-formal education. 

Article 4 Strategic objectives 

The Centre will principally cooperate with the 
appropriate units of Directorate General IV of the 
Council of Europe, and specifically with the Direc
torate of School, Out-of-School and Higher Educa
tion, the Directorate of Youth and Sport, and will 
collaborate as required with other Council of 
Europe services and entities, including the North-

e.g. Declaration by the European Ministers of Education on 
intercultural education in the new European context 
(Athens 2003), Recommendation Rec (2002)12 of the Com
mittee of Ministers to member states on education for 
democratic citizenship, etc. 

kerettigheter, interkulturell dialog og forståelse, er 
oppdraget og mandatet for senteret å støtte og 
fremme partenes arbeid på disse områdene. På 
den måten bidrar senteret til implementeringen av 
Europarådets prinsipper og mål for utdanning i sta
tene som har underskrevet Den europeiske kultur
konvensjonen, slik de fremgår i de relevante strate
giske anbefalinger1. 

Artikkel 2 Senterets formål 

Senteret skal være et ressurssenter for Europarå
dets medlemsstater når det gjelder opplæring i 
interkulturell forståelse, menneskerettigheter og 
demokratisk medborgerskap. 

Senteret skal drive og støtte forskning på opp
læring i interkulturell forståelse, menneskerettig
heter og demokratisk medborgerskap. 

Senteret skal tilby etter- og videreutdanning og 
støtte for lærere og lærerutdannere når det gjelder 
opplæring og faglig utvikling i interkulturell forstå
else, menneskerettigheter og demokratisk med
borgerskap.  

Senteret skal spre informasjon og tjene som en 
plattform og et møtested for forskere, lærere, 
lærerutdannere, politikkutformere og andre rele
vante aktører. 

Senteret skal samarbeide med Europarådet på 
grunnlag av Europarådets og Norges felles verdier 
og mål for opplæring i interkulturell forståelse, 
menneskerettigheter og demokratisk medborger
skap.  

Artikkel 3 Målgruppene 

Senterets målgrupper vil i hovedsak bestå av for
midlere, praktikere, forskere, administratorer og 
beslutningstakere innenfor opplæring i interkultu
rell forståelse, menneskerettigheter og demokra
tisk medborgerskap og beslektede områder innen
for formell og ikke-formell opplæring. 

Artikkel 4 Strategiske mål 

Senteret vil hovedsakelig samarbeide med de rele
vante enhetene i Europarådets Generaldirektorat 
IV, og spesielt med the Directorate of School, Out
of-School and Higher Education og the Directorate 
of Youth and Sport. Senteret skal etter behov sam
arbeide med andre av Europarådets organer og 
enheter, inkludert Europarådets North-South Cen

1	 F.eks. erklæring fra de europeiske utdanningsministrene 
om interkulturell utdanning i den nye europeiske kontek
sten (Aten 2003), Anbefaling Rec (2002)12 fra Minister
komiteen til medlemsstater angående opplæring i 
demokratisk medborgerskap, osv. 
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South Centre – as well as with the relevant Norwe
gian institutions, with a view to enhancing the 
impact of their work by: 
–	 improving the capacity of trainers through the 

development of training materials for multipli
ers; aiding networks of experts and practitio
ners and supporting the Council of Europe Pes
talozzi Programme for the training of education 
professionals; 

–	 carrying out research and development, inclu
ding exploration of conceptual, methodological 
and policy issues for the Council of Europe in 
close coordination with its Steering Committee 
for Education (CDED) and its Steering Com
mittee for Higher Education and Research 
(CDESR) and in cooperation with the relevant 
bodies active in the youth field, in the areas of 
intercultural education, democratic citizenship 
and human rights education; 

–	 providing up-to-date documentation and infor
mation to practitioners and other multipliers in 
these fields, especially with regard to Council 
of Europe values, standards and achievements; 

–	 acting as a focal point for networks of resear
chers, teacher trainers and other multipliers in 
the areas concerned; 

–	 acting specifically as an instrument of the Coun
cil of Europe and the Government of Norway 
while remaining open for cooperation with all 
member states in support of the promotion of 
intercultural dialogue and intercultural educati
on, particularly through collaborative program
mes with other relevant Organisations such as 
the European Commission, UNESCO, ALEC
SO, and instances such as the Alliance of Civili
sations and the Anna Lindh Foundation. 

Programmes of activities will be established by the 
Centre in pursuance of the above-mentioned objec
tives. The programme offered by the Centre will 
contribute to the efforts of the Council of Europe 
and the Government of Norway by enhancing their 
capacity for initiating actions in the areas included 
in the Centre’s mission. 

Article 5 Undertakings of the Government of 
the Kingdom of Norway 

The Government of the Kingdom of Norway 
undertakes to 
–	 establish the Centre as an independent legal 

entity («stiftelse») under the Norwegian Foun
dation Act (stiftelseslov) 

–	 facilitate cooperation with relevant Norwegian 
institutions 

–	 contribute basic financing to the Centre in ac
cordance with the provisions of Article 7 

tre, i tillegg til aktuelle norske institusjoner, i den 
hensikt å styrke deres arbeid ved å: 

–	 forbedre opplæringskapasiteten ved å utvikle 
opplæringsmateriell for formidlere; bistå nett
verk av eksperter og praktikere, og støtte Euro
parådets Pestalozzi-program for opplæring av 
faggrupper innenfor utdanningssystemet;  

–	 drive forskning og utviklingsarbeid, inkludert 
utredning av begrepsmessige, metodologiske 
og strategiske spørsmål for Europarådet, i godt 
samarbeid med Europarådets Steering Com
mittee for Education (CDED), Styre for høyere 
utdanning og forskning (CDESR) og aktuelle 
aktører på ungdomsfeltet, innen områder som 
gjelder opplæring i interkulturell forståelse, 
menneskerettigheter og demokratisk medbor
gerskap;  

–	 sørge for oppdatert dokumentasjon og informa
sjon til praktikere og andre ressurspersoner på 
disse feltene, særlig med tanke på Europarådets 
verdier, standarder og oppnådde resultater; 

–	 tjene som knutepunkt for nettverk av forskere, 
lærere, lærerutdannere og andre ressursperso
ner på de gjeldende områdene; 

–	 virke spesifikt som et verktøy for Europarådet 
og den norske regjeringen, og samtidig være 
åpen for samarbeid med alle medlemsstater for 
å fremme interkulturell dialog og interkulturell 
opplæring, særlig gjennom samarbeidspro
gram med andre aktuelle organisasjoner som 
f.eks. Den Europeiske kommisjonen, UNES
CO, ALECSO, og instanser som Alliance of Ci
vilisations og Anna Lindh-stiftelsen.  

Senteret skal utvikle aktivitetsprogrammer for å nå 
de ovennevnte målene. Disse programmene skal 
bidra i Europarådets og den norske regjeringens 
arbeid ved å styrke deres muligheter for å ta initia
tiv til handlinger i områder dekket av Senterets 
mandat. 

Artikkel 5 Forpliktelser for Regjeringen i 
Kongeriket Norge 

Regjeringen i Kongeriket Norge forplikter seg til å: 

–	 etablere senteret som en uavhengig juridisk en-
het («stiftelse») i henhold til lov om stiftelser 
(stiftelsesloven). 

–	 legge til rette for samarbeid med aktuelle nor
ske institusjoner  

–	 bidra med grunnleggende finansiering av sen
teret i henhold til bestemmelsene i artikkel 7 
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Article 6 Undertakings of the Council of Europe 

The Council of Europe undertakes to: 
–	 co-operate with the Centre with a view to the 

pursuit of the Centre’s objectives and to the im
plementation of its programme of activities; 

–	 consider the Centre as a privileged partner for 
the implementation of Council of Europe initia
tives in the field of education for intercultural 
understanding, human rights and democratic 
citizenship; 

–	 ensure access by the Centre to the acquis and 
expertise of the Council of Europe as regards 
the Centre’s areas of activity and develop syner
gies between the respective programmes of ac
tivities. 

Article 7 Financing 

Within a yearly amount of at least NOK 6 500 000 
(2008 cost level) the Government of the Kingdom 
of Norway will 
–	 provide the Centre with fully equipped premi

ses (including meeting rooms) adapted to the 
nature of its activities, 

–	 maintain these premises on an ongoing basis 
and finance the implementation of a core pro
gramme (activities and staffing) and 

–	 place the basic capital of NOK 100 000 at the 
Centre’s disposal; 

The Centre may receive contributions from other 
member states, from international governmental 
and non-governmental institutions and organisa
tions as well as other donors which may wish to 
cooperate with the Centre and contribute to its 
work. 

Article 8 Governance 

The Centre shall be governed by a Board compo
sed of seven members, with tasks and responsibili
ties laid down in relevant Norwegian legislation2 

and the statutes of the Centre. 
Three members and two substitute members of 

the Board shall be nominated by the Council of 
Europe. As soon as possible after the entry into 
force of the present Agreement and at least three 
months before the expiry of their terms thereafter, 
the Council of Europe shall communicate the 
names of the members and substitute members to 
be appointed on its behalf by the Norwegian 
Ministry of Education and Research. 

The Council of Europe shall nominate suitably 
qualified nominees according to the conditions set 

In particular in the Norwegian Foundation Act 

Artikkel 6 Forpliktelser for Europarådet 

Europarådet forplikter seg til å: 
–	 samarbeide med senteret for å nå senterets mål 

og for å gjennomføre dets aktivitetsprogram;  

–	 betrakte senteret som en privilegert partner for 
gjennomføringen av Europarådets initiativ 
innenfor opplæring for interkulturell forståelse, 
menneskerettigheter og demokratisk medbor
gerskap; 

–	 sikre at senteret får tilgang til Europarådets ac
quis og ekspertise når det gjelder senterets ar
beidsområder og utvikle synergier mellom de 
respektive aktivitetsprogrammene. 

Artikkel  7 Finansiering 

Innenfor en årlig ramme på minst NOK 6 500 000 
(kroneverdi 2008) vil regjeringen i Kongeriket 
Norge 
–	 forsyne senteret med fullt utstyrte lokaler (in

kludert møterom) tilpasset virksomhetens art, 

–	 vedlikeholde disse lokalene fortløpende og fi
nansiere gjennomføringen av et kjerneprogram 
(aktiviteter og bemanning) og 

–	 stille grunnkapitalen på NOK 100 000 til dispo
sisjon for senteret 

Senteret kan motta bidrag fra andre medlemssta
ter, fra internasjonale offentlige og frivillige institu
sjoner og organisasjoner samt andre givere som 
måtte ønske å samarbeide med senteret og bidra til 
dets arbeid. 

Artikkel 8 Ledelse 

Senteret skal ledes av et styre bestående av sju 
medlemmer, med oppgaver og ansvar i henhold til 
relevant norsk lovgivning2 og senterets vedtekter. 

Tre styremedlemmer og to varamedlemmer til 
styret skal nomineres av Europarådet. Så snart 
som mulig etter at denne avtalen trer i kraft og der
etter minst tre måneder før utløpet av deres funk
sjonstid, skal Europarådet oppgi navnene på med
lemmer og varamedlemmer som skal oppnevnes 
på dets vegne av Kunnskapsdepartementet.  

Europarådet skal nominere personer med kva
lifikasjoner i henhold til betingelsene nedfelt i ved

2 I sær  Stiftelsesloven 2 
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out in the statutes for the composition of the Board, 
particularly as concerns gender balance; the Nor
wegian Ministry of Education and Research shall 
inform the Council of Europe within two weeks of 
receipt of the proposal by the Council of Europe, of 
the acceptance of the nomination. 

The Centre shall bear the travel and sub
sistence costs involved in the fulfilment of the sta
tutory functions and tasks of the members of the 
Board. 

Article 9 Contacts between the Parties and the 
Centre 

The Government of the Kingdom of Norway, 
represented by the Ministry of Education and 
Research, and the competent services of the Coun
cil of Europe Secretariat shall each appoint a senior 
official to ensure effective liaison between them. 

The appointed liaison officers shall attend the 
meetings of the Board of the Centre as observers. 

The Executive Director of the Centre shall be 
responsible for the day-to-day contact and relati
onship between the Centre and the Parties. 

Article 10 The Centre’s relations with the 
Council of Europe and its member states 

In the course of its activities the Centre shall 
comply with the fundamental values and standards 
underpinning Council of Europe activities. Neither 
the Council of Europe as such nor its member Sta
tes shall be bound in any way by the statements 
and activities of the Centre. In the event that the 
Centre’s activities should be found to be contrary 
to the above principles or to the provisions of the 
present Agreement, the Council of Europe reser
ves the right to suspend immediately all coopera
tion with the Centre. 

The Centre is authorised to use the name, the 
flag and the logo of the Council of Europe for the 
activities that fall within the purpose of cooperation 
with the Council of Europe, in accordance with 
applicable rules. 

The Centre shall not be entitled to invoke any 
privilege or immunity enjoyed by the Council of 
Europe, its buildings and premises. 

Staff recruited by the Centre shall be remune
rated and managed in accordance with the Norwe
gian Working Environment Act and may not claim 
any link whatsoever with the Council of Europe in 
respect of contractual and working conditions or 
benefit from the privileges and immunities enjoyed 
by Council of Europe staff. 

tektene for styrets sammensetning, særlig med 
hensyn til kjønnsbalanse. Senest to uker etter at 
forslaget fra Europarådet er mottatt skal Kunn
skapsdepartementet gi Europarådet beskjed om 
aksept av forslagene. 

Senteret skal dekke styremedlemmenes reise
og kostutgifter i forbindelse med utøvelsen av 
deres fastsatte funksjoner og oppgaver. 

Artikkel 9 Kontakt mellom partene og Senteret 

Regjeringen i Kongeriket Norge, representert ved 
Kunnskapsdepartementet, og de kompetente orga
ner ved Europarådets sekretariat skal oppnevne 
hver sin høytstående tjenestemann for å sikre 
effektiv samhandling mellom partene. 

De to oppnevnte liaison officerene skal delta 
som observatører på senterets styremøter. 

Senterets administrerende direktør er ansvar
lig for den daglige kontakten og forholdet mellom 
senteret og partene.  

Artikkel 10 Senterets forhold til Europarådet 
og dets medlemsstater 

Ved utøvelsen av sine aktiviteter skal senteret følge 
de grunnleggende verdier og standarder som 
Europarådets aktiviteter bygger på. Verken Euro
parådet som sådan eller dets medlemsstater for
pliktes på noen som helst måte av senterets uttalel
ser og handlinger. Dersom senterets aktiviteter 
skulle vise seg å være i strid med prinsippene oven-
for eller med bestemmelsene i gjeldende avtale, 
forbeholder Europarådet seg retten til øyeblikkelig 
å suspandere ethvert samarbeid med senteret. 

Senteret har tillatelse til å bruke navnet, flagget 
og logoen til Europarådet i forbindelse med aktivi
teter som er i samsvar med målene for samarbeidet 
med Europarådet, i henhold til gjeldende regler. 

Senteret har ikke adgang til å påberope seg 
noen form for privilegier eller immunitet som tillig
ger Europarådet, dets bygninger og eiendom.  

Ansatte rekruttert av senteret skal avlønnes og 
behandles i samsvar med den norske arbeidsmiljø
loven og kan ikke påberope seg noen som helst for
bindelse med Europarådet med hensyn til kon
traktsmessige forhold og arbeidsforhold eller nyte 
godt av de privilegier og immuniteter som gjelder 
for Europarådets ansatte. 
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Article 11 Evaluation of the Centre’s 
performance 

One year after the entry into force of the present 
Agreement, and at least once every two years the
reafter, the Parties shall hold a meeting to evaluate 
the functioning of the Centre and the cooperation 
between the Parties, with a view to their ongoing 
enhancement. 

Article 12 Resolution of disputes 

The Parties shall seek to settle amicably all diffe
rences and disputes arising out of, or in connection 
with the implementation of this Agreement. 

Article 13 Entry into force and termination 

This Agreement is drawn up for a period of five 
years starting from the date when the Parties have 
informed each other that the internal conditions for 
entering-into-force have been fulfilled, and shall be 
tacitly renewed for subsequent periods of five years. 
The terms of the Agreement may be amended or 
supplemented by means of a supplementary Agre
ement between the Parties, drawn up in writing. 

Either Party may, after a period of five years, 
terminate this Agreement by giving six months 
written notice to the other Party on the understan
ding that appropriate consultations have taken 
place. 

Signed in Strasbourg, this 16 the day of septem
ber 2008, in two copies, in English 

For the Government of For the Council of 
the Kingdom of Norway Europe 

Ambassador The Secretary General 

Petter Wille Right Honourable 
Terry Davis 

Artikkel 11 Evaluering av Senterets 
virksomhet 

Ett år etter gjeldende avtales ikrafttreden, og deret
ter minst annet hvert år, skal partene møtes for å 
evaluere hvordan senteret samt samarbeidet mel
lom partene fungerer, med henblikk på kontinuer
lig forbedring. 

Artikkel 12 Konfliktløsning 

Partene skal søke å løse i minnelighet alle uenighe
ter og disputter som måtte oppstå som konsekvens 
av eller i forbindelse med gjennomføringen av 
denne avtalen. 

Artikkel 13 Ikrafttredelse og opphør 

Denne avtalen gjelder for en femårsperiode fra den 
dato da partene har informert hverandre om at de 
interne betingelser for ikrafttredelse er oppfylt og 
skal deretter fornyes stilltiende for etterfølgende 
femårsperioder. Avtalens betingelser kan endres 
eller suppleres gjennom en skriftlig supplerende 
avtale mellom partene.  

Etter en femårsperiode kan hver av partene, 
med en seks måneders skriftlig oppsigelse, 
avslutte denne avtalen forutsatt at hensiktsmes
sige konsultasjoner har funnet sted.  

Underskrevet  i Strasbourg, den 16. september 
2008, i to eksemplarer, på engelsk  

På vegne av regjeringen På vegne av 
i Kongeriket Norge Europarådet 

Ambassadør Generalsekretæren 

Petter Wille Right Honourable 
Terry Davis 








