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682/2016
Lag
om ändring av lagen om Ålands förvaltningsdomstol
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Ålands förvaltningsdomstol (547/1994) 2, 3, 6 och 7 §, sådana de lyder, 2 och 3 § delvis ändrade i lag 432/1999, 6 § i lag 573/2015 och 7 § i lag 432/1999,
som följer:
2§
Lagens förhållande till andra bestämmelser
På Ålands förvaltningsdomstol tillämpas vad som i domstolslagen (673/2016) eller i någon annan lag eller förordning föreskrivs om förvaltningsdomstolar.
I landskapslag kan Ålands förvaltningsdomstol anförtros rättskipningsuppgifter i förvaltningsangelägenheter som hör till landskapets behörighet.
3§
Administrativ chef
Lagmannen vid Ålands tingsrätt är administrativ chef för Ålands förvaltningsdomstol.
Lagmannen sköter de administrativa uppgifter som enligt domstolslagen ska skötas av
förvaltningsdomstolens överdomare.
6§
Ersättare
Om en ordinarie ledamot har förhinder, kan förvaltningsdomstolen kalla en ersättare i
hans eller hennes ställe. I ett sammanträde får det delta högst en ersättare.
Högsta förvaltningsdomstolen utser ett behövligt antal ersättare och bestämmer samtidigt i vilken ordning de träder i stället för en ledamot som har förhinder. Förvaltningsdomstolen gör framställning till högsta förvaltningsdomstolen för förordnande av ersättare. Ersättarna ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Ersättarna ska avge domarförsäkran, om de inte har gjort det
tidigare. Bestämmelser om domarförsäkran finns i 1 kap. 7 § i domstolslagen. Den som
föreslås till ersättare ska innan han eller hon förordnas till uppdraget och under den tid
uppdraget pågår lämna förvaltningsdomstolen sådan redogörelse för sina bindningar som
avses i 11 kap. 12 § i domstolslagen.
På ersättares ställning och rätt att kvarstå i uppdraget tillämpas vad som föreskrivs om
innehavare av domartjänst.
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7§
Utlåtande av Ålands landskapsregering
Utlåtande av Ålands landskapsregering ska inhämtas innan förvaltningsdomaren utnämns och ersättare utses. Samma förfarande gäller när sakkunnigledamöter som avses i
4 kap. 5 § 2 mom. i domstolslagen utses till Ålands förvaltningsdomstol.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 25 augusti 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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