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Beslut

Nr 8
Ålands förvaltningsdomstols begäran om utlåtande med
anledning av ansökningar avseende ett vikariat som förvaltningsdomare vid Ålands förvaltningsdomstol.
ÅLR 2018/11
72 Rk1a
Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga 1.
Nr 9
Utbetalning av stödandel för anskaffande av släckningsbil
till Sunds kommun.
ÅLR 2015/8149
73 Rk1a
Lanskapsregeringen beslöt att bevilja sökanden en landskapsandel om
159 447,75 euro för anskaffning av släckningsbil.
Motivering
Enligt 75 § i räddningslag (2006:106) för landskapet Åland (nedan räddningslagen) kan en kommun, inom ramen för landskapets budget enligt
landskapsregeringens prövning beviljas landskapsandel för betydande
kostnader vid anskaffning av materiel som erfordras för skötseln av kommunens räddningsväsende.
Landskapsregeringen har i enlighet med 76 § i räddningslagen genom beslut av den 26 augusti 2015 ÅLR 2015/8149 lämnat sökanden ett förhandsbesked om utbetalning av landskapsandel för anskaffningen. Enligt
förhandsbeskedet utgör landskapsandelen högst 159 500 euro. Enligt 76
§ 2 mom. i räddningslagen är förhandsbeskedet bindande för landskapsregeringen om åtgärden vidtas inom ett år räknat från utgången av det kalenderår då förhandsbeskedet gavs, såvida inte annat följer av landskapsbudgeten. Landskapsregeringen har i tilläggsbudget nr 3, 2016 ändrat
momentet till ett reservationsanslag eftersom kommunernas anskaffningar av brandbilar har försenats. Sökanden har verifierat att anskaffningen av brandbilen har förverkligats.
______________________________________

Bilaga 1, Rk1a18E05
Nr

Sidnr

UTLÅTANDE

72 Rk1a

1 (2)

Datum

Dnr

19.1.2018

ÅLR 2018/11

Ålands förvaltningsdomstol
Pb 31
22101 MARIEHAMN

Hänvisning

Kontaktperson

Michaela Slotte
Ärende

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE
Ålands förvaltningsdomstol begär utlåtande med anledning av ansökningar avseende ett vikariat som förvaltningsdomare vid Ålands förvaltningsdomstol för tiden 1.3 – 31.12.2018 under den ordinarie förvaltningsdomarens tjänstledighet. 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.
Enligt förarbetena till lagen ska dessa kriterier betraktas som tilläggs-meriter 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.
Två personer har lämnat in ansökan. Landskapsregeringen konstaterar
att de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster i enlighet
med 125 § 2 mom. grundlagen är skicklighet, förmåga och beprövad
medborgerlig dygd. Landskapsregeringen kan och ska inte i detta

utlåtande göra en sådan grundlig prövning gällande vilken av sökandena
som bäst uppfyller dessa grunder. Om förvaltningsdomstolen skulle
komma till slutsatsen att sökandena annars är lika meriterade anser landskapsregeringen att den sökande som har den bästa kännedomen om
landskapets förhållanden och den åländska självstyrelsen ska utnämnas.
Landskapsregeringen har i övrigt inget att anföra i ärendet.
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