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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 142 och 144 § i kommunallagen Utgiven i Helsingfors den 31 december 2019

1575/2019

Lag
om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunallagen (410/2015) 142och 144 § som följer:

142 §

Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Kommunen, sam-
kommunen eller kommunerna i fråga ska utan dröjsmål publicera ett tillkännagivande om
beslutet i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Personuppgifter i beslutet ska avlägsnas från datanätet när besvärstiden löper ut.

Besvärstiden räknas från den tidpunkt då tillkännagivandet om beslutet publicerades.
Om beslutet har delgetts en part separat, räknas besvärstiden dock från delfåendet.

På kommunens rätt att anföra besvär över beslut av förvaltningsdomstolen tillämpas be-
stämmelserna i 109 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I fråga om
behörigheten att utöva kommunens besvärsrätt tillämpas det som i 39 § i denna lag före-
skrivs om att föra kommunens talan.

144 §

Andra bestämmelser om begäran om omprövning och kommunalbesvär

På begäran om omprövning och kommunalbesvär tillämpas, till den del något annat inte
föreskrivs i denna lag, det som föreskrivs i förvaltningslagen och i lagen om rättegång i
förvaltningsärenden.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
I fråga om sökande av ändring i ett sådant beslut av en förvaltningsdomstol som har fat-

tats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 142 § som gällde vid
ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2019
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