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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 163  
Ålands förvaltningsdomstols begäran om utlåtande avse-
ende en tjänst som extra ordinarie förvaltningsdomare vid 
Ålands förvaltningsdomstol. 
ÅLR 2018/9968 
831 Rk1a  

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga. 
 

Nr 164  
Ålands förvaltningsdomstols begäran om utlåtande avse-
ende en tjänst som vik förvaltningsdomare vid Ålands 
förvaltningsdomstol. 
ÅLR 2018/9971 
832 Rk1a  

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga. 
 

______________________________________ 
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Bilaga 
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 831 Rk1a 2 (3) 
  
 Datum Dnr 

 3.12.2018 ÅLR 2018/9968 
  
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 MARIEHAMN 
  
  
Hänvisning 

Brev nr 255/2018 
 
Kontaktperson 

Michaela Slotte 
 
Ärende 

ER BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 
 

 
Ålands förvaltningsdomstol begär utlåtande avseende en tjänst som extra 
ordinarie förvaltningsdomare vid Ålands förvaltningsdomstol för tiden 
1.1 – 31.8.2019. Enligt 7 § lag om Ålands förvaltningsdomstol (FFS 
547/1994) ska utlåtande av Ålands landskapsregering inhämtas innan 
förvaltningsdomaren utnämns och suppleanter utses. Enligt förarbetena är 
detta motiverat då domstolen också ska kunna behandla ärenden som 
hänför sig till landskapet Ålands självstyrelse (RP 35/1994).  
 
Enligt 30 § 1 p. självstyrelselagen för Åland ska då statstjänster besätts i 
landskapet Åland särskild betydelse tillmätas att den som anställs har 
kännedom om landskapets förhållanden eller är bosatt i landskapet. En-
ligt förarbetena till lagen ska dessa kriterier betraktas som tilläggsmeriter 
då de sökande i stort sett är lika meriterade (RP 73/1990). Vidare ska 
kravet på språkkunskaper för statsanställda vara uppfyllt i enlighet med 
42 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland.  
 
Med beaktande av sökandens ansökan och bifogade meritförteckning ser 
landskapsregeringen inte några hinder för att hon utnämns till extra ordi-
narie förvaltningsdomare. Landskapsregeringen har inget övrigt att anföra 
i ärendet. 
 
 
 
 
Minister   Nina Fellman 
 
 
 
Rättschef   Michaela Slotte 
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Bilaga 
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 832 Rk1a 3 (3) 
  
 Datum Dnr 

 3.12.2018 ÅLR 2018/9971 
  
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 MARIEHAMN 
  
  
Hänvisning 

Brev nr 256/2018 
 
Kontaktperson 

Michaela Slotte 
 
Ärende 

ER BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 
 

 
Ålands förvaltningsdomstol begär utlåtande avseende en tidsbunden 
tjänst som vik förvaltningsdomare vid Ålands förvaltningsdomstol för ti-
den 1.1 – 31.12.2019. Enligt 7 § lag om Ålands förvaltningsdomstol (FFS 
547/1994) ska utlåtande av Ålands landskapsregering inhämtas innan 
förvaltningsdomaren utnämns och suppleanter utses. Enligt förarbetena är 
detta motiverat då domstolen också ska kunna behandla ärenden som 
hänför sig till landskapet Ålands självstyrelse (RP 35/1994).  
 
Enligt 30 § 1 p. självstyrelselagen för Åland ska då statstjänster besätts i 
landskapet Åland särskild betydelse tillmätas att den som anställs har 
kännedom om landskapets förhållanden eller är bosatt i landskapet. En-
ligt förarbetena till lagen ska dessa kriterier betraktas som tilläggsmeriter 
då de sökande i stort sett är lika meriterade (RP 73/1990). Vidare ska 
kravet på språkkunskaper för statsanställda vara uppfyllt i enlighet med 
42 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att sökanden för närvarande tjänstgör 
som vik förvaltningsdomare och ser därför inte några hinder för att hon 
fortsättningsvis utnämns till vik förvaltningsdomare.  
 
Landskapsregeringen har inget övrigt att anföra i ärendet. 
 
 
 
 
Minister   Nina Fellman 
 
 
 
Rättschef   Michaela Slotte 

 


