
ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLS ARBETSORDNING  

 2.1.2017  

Överdomarens beslut 

2.1.2017  1/2017/YT 

25.3.2019  25/2019/YT (ändrat 23 §) 

9.4.2020  46/2020/YT (ändrat 6 §) 

11.6.2020  57/2020/YT (ändrat 12 §, 15 §, 16 §, 18 § och 25 §) 

 

 

 

I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, lagen om 

förvaltningsdomstolarna och förvaltningsprocesslagen eller i andra författningar, om hur arbetet vid Åbo 

förvaltningsdomstol organiseras.     

ORGANISERING AV ARBETET VID FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH 

ADMINISTRATION   

1 § Överförande av överdomarens beslutanderätt    

Överdomaren kan överföra även andra ärenden än i denna arbetsordning nämnda 

administrativa eller ekonomiska ärenden på någon annan tjänsteman för 

avgörande.  

2 § Avdelningar   

Förvaltningsdomstolen har tre avdelningar som sköter rättskipningsärenden.   

Överdomaren bestämmer avdelningarnas rättskipningspersonal och vilka ärenden 

avdelningarna ska handlägga.   

3 § Avdelningschefens uppgifter   

Avdelningschefen    

1) fördelar avdelningens ärenden på föredragande och ledamöter för  

beredning och föredragning enligt ärendegrupp eller i övrigt enligt 

ärendets art  

2) fastställer avdelningens sammansättningar   

3) följer och övervakar behandlingen och avgörandet av de ärenden 

som fördelats på avdelningen särskilt med tanke på att 

arbetsmängden fördelas jämnt på personalen och att 

handläggningstiden inte blir för lång för något ärende eller någon 

ärendegrupp  



4) framställer vid behov för överdomaren att ärenden ska överföras 

från en avdelning till en annan  

5) informerar vid behov överdomaren eller förvaltningschefen om 

utvecklingsbehov som kommit fram vid resultat- och 

utvecklingssamtal eller annars.   

4 § Ställföreträdare för avdelningschef  

Överdomaren kan, efter att ha hört avdelningschefen, bestämma vem av 

avdelningens domare fungerar som ställföreträdare för avdelningschefen (vice 

avdelningschef).  

5 § Kansliet  

I förvaltningsdomstolen finns ett kansli, vars personal sköter uppgifter som 

hänför sig till diarieföring, beredning och handläggning av rättskipningsärenden 

samt efterarbeten liksom också ekonomiförvaltning och personaladministration.  

Överdomaren kan bestämma att en notarie eller någon annan som arbetar i 

kansliet vid sidan om sina andra uppgifter även fungerar som föredragande i 

rättskipningsärenden.  

6 § Förvaltningschef  

Förvaltningschefen leder kansliet och svarar för resultatet av dess verksamhet.  

Överdomaren förordnar till förvaltningschef en anställd vid 

förvaltningsdomstolen som har avlagt högskoleexamen.  

Förvaltningschefen  

1) bereder och föredrar ärenden som ska behandlas i ledningsgruppen 

eller avgöras av överdomaren, om överdomaren inte bestämmer 

annat,  

2) ansvarar för uppgifter som hänför sig till förvaltningsdomstolens 

personaladministration, informationshantering, ekonomiförvaltning 

och externa information,  

3) fastställer arbetsuppgifterna och arbetsfördelningen för 

kanslipersonalen på ett sådant sätt att arbetsmängden fördelar sig 

jämnt och personalen får mångsidig arbetserfarenhet i den mån det 

är möjligt  

4) anställer praktikanterna  

5) beslutar om erfarenhetstillägg  

6) beviljar tjänstledigheter som inte är beroende av prövning 

7) godkänner förvaltningsdomstolens utgifter och inkomster samt 

beslutar om sådana material- och serviceanskaffningar vars värde 

inte överskrider 30 000 euro  

8) handlägger begäranden om omprövning över avgifter för  

offentligrättsliga prestationer.  



När arbetssituationen kräver det kan överdomare förordna en eller flera personer 

som tillhör personalen och som uppfyller behörighetskraven att sköta en del av de 

ovannämnda uppgifterna i förvaltningschefens ställe. (Tillfogat 46/YT/2020) 

7 § Ledningsgruppen  

Förvaltningsdomstolen har en ledningsgrupp som stödjer överdomaren i arbetet 

med att leda och utveckla domstolens verksamhet. Till ledningsgruppen hör 

överdomaren, avdelningscheferna och förvaltningschefen, som fungerar som 

föredragande.  

Ledningsgruppen fungerar även som förvaltningsdomstolens samarbetsorgan 

enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar. När 

ledningsgruppen behandlar frågor som berör samarbete ingår i dess 

sammansättning, utöver de ovan nämnda, även företrädare för personalen enligt 

vad som avtalats i samarbetsavtalet mellan ämbetsverket och personalgrupperna.  

8 § Ärenden som behandlas av ledningsgruppen  

Ledningsgruppen ska, utöver vad som uttryckligen föreskrivs i domstolslagen, 

åtminstone behandla följande ärenden:  

1) förslag till förvaltningsdomstolens resultatmålshandling och budget  

2) uppställande och uppföljning av avdelningarnas och kansliets 

resultatmål  

3) personalplanen, utbildningsplanen, jämställdhets- och 

likabehandlingsplanen samt andra ärenden som avses i lagen om 

samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar,  

4) förslag till utnämning av assessor samt tillstånd att göra avbrott i 

utbildningsprogrammet  

5) utnämning till ordinarie föredragande- eller notarietjänst   

6) utnämning till tidsbundet tjänsteförhållande som föredragande eller 

notarie samt utfärdande av ett i 5 § 2 mom. avsett förordnande, 

förutom då det är onödigt att behandla frågan i ledningsgruppen på 

grund av utnämningens kortvarighet eller annan orsak,  

7) på vilka avdelningar personalen placeras med undantag för 

kortvariga tillfälliga arrangemang och vikariat  

8) fördelning av rättskipningsärenden mellan avdelningarna.  

9 § Ledningssystemet och uppställande av mål  

I förvaltningsdomstolen tillämpas sådan resultatstyrning och -ledning som är i 

bruk inom justitieministeriets förvaltningsområde. Ledningen av verksamheten 

baserar sig på uppställande och uppföljning av resultatmål. Som en del av 

ämbetsverket svarar var och en för att resultatmålen nås.   

Överdomaren fastställer resultatmålen för avdelningarna och kansliet efter att 

man kommit överens om resultatmålen för hela förvaltningsdomstolen med 

justitieministeriet.  

Avdelningscheferna fastställer resultatmålen för avdelningens ledamöter och 

föredragande.  



Förvaltningschefen fastställer kanslipersonalens resultatmål. Om en notarie eller 

någon annan som förordnats enligt 5 § 2 mom. i arbetsordningen även arbetar på 

en avdelning, ska hans eller hennes resultatmål fastställas i samarbete med 

avdelningschefen.  

10 § Resultat- och utvecklingssamtal  

Resultat- och utvecklingssamtal förs minst en gång om året med alla som hör till 

förvaltningsdomstolens personal.  

Överdomaren håller utvecklingssamtal med avdelningscheferna och 

förvaltningschefen.  

Avdelningscheferna håller utvecklingssamtal med sin avdelnings ledamöter och 

föredragande och förvaltningschefen med övrig personal.  

Tidpunkten för resultat- och utvecklingssamtalen bestäms i förväg. Under 

samtalen ska åtminstone behandlas resultatmålen för den gångna perioden och 

huruvida målen nåddes, nya resultatmål samt utvecklings- och utbildningsbehov. 

Resultat- och utvecklingssamtalen med notarierna och kanslipersonalen omfattar 

även sådan bedömning av uppgifternas svårighetsgrad och den individuella 

prestationen som lönesystemet förutsätter.    

11 § Avdelnings- och kanslimöten  

Vid behov och minst fyra gånger om året ska man ordna avdelningsmöten. I 

mötena deltar avdelningens ledamöter och de som fungerar som föredragande på 

avdelningen samt eventuellt annan personal enligt avdelningschefens prövning, 

om det är behövligt med beaktande av de frågor som ska tas upp.  

För kansliet ordnas kanslimöten på motsvarande sätt.  

Överdomaren kan delta i mötena.  

BEHANDLING AV RÄTTSKIPNINGSÄRENDEN  

12 § Fördelning av ärenden till rättskipningspersonalen  

Ärendena fördelas till ledamöter och föredragande enligt överdomarens och 

avdelningschefernas ovan nämnda beslut om sammansättningar och fördelning av 

ärenden.   

När man fattar dessa beslut ska man särskilt ta hänsyn till ärendenas art och antal, 

den sakkunnighet som de förutsätter, ledamöternas och föredragandenas 

kompetensutveckling, en jämn fördelning av arbetet, säkerställandet av de 

språkliga rättigheterna samt säkerställandet av en effektiv och skyndsam 

behandling av ärendena.  

Ett ärende anses ha delats till den föredragande ledamoten när han eller hon har 

registrerats som ärendets handläggare i ärendehanteringssystemet. Ärendet anses 

ha delats till sammansättningens andra ledamöter när föredragningslistan har 

uppgjorts och handlingarna samt beslutsutkastet har förts till den granskande 



ledamoten eller en domare har registrerats som ledamot i sammansättningen i 

Haipa-systemet. (ändrad 57/2020/YT).   

13 § Sammansättningar  

Sammansättningarna fastställs i enlighet med avdelningschefens beslut såsom 

föreskrivs ovan.  

Man kan med avdelningschefens eller överdomarens samtycke avvika från den av 

avdelningschefen fastställda sammansättningen om det är motiverat med 

beaktande av ärendets skyndsamma behandling eller ärendets samband med ett 

annat ärende eller i syfte att jämna ut arbetsmängden eller av andra godtagbara 

skäl.  

Överdomaren fastställer sammansättningarna för sommarlovsperioden. Man kan 

avvika från dem med överdomarens eller dennes vikaries godkännande på ovan 

nämnda grunder.  

Överdomaren informerar avdelningschefen om sitt deltagande i sammanträden på 

förhand så att deltagandet kan tas i beaktande.  

14 § Ärendenas behandlingsordning  

Ärendena behandlas i förvaltningsdomstolen i regel i den ordning som de blivit 

anhängiga, dock med beaktande av ärendenas totala handläggningstider.  

I brådskande ordning ska behandlas  

1) ärenden som enligt bestämmelse i lag eller förordning ska behandlas 

i brådskande ordning  

2) ärenden som har återförvisats till förvaltningsdomstolen för ny 

behandling  

3) ärenden som förvaltningsdomstolen återförvisat till en 

förvaltningsmyndighet och som anhängiggjorts på nytt i 

förvaltningsdomstolen samt ärenden som på grund av sin art 

förutsätter brådskande behandling. 

 

Överdomaren eller avdelningschefen kan besluta att även andra ärenden 

behandlas i brådskande ordning om det krävs för att säkra ett effektivt 

förverkligande av en parts rättsskydd eller av motsvarande skäl.  

 

 

15 § Överföring av ett ärende till behörig myndighet utan beslut  

Om ett ärende som förvaltningsdomstolen inte har behörighet att behandla har 

anhängiggjorts i förvaltningsdomstolen av misstag och frågan om behörig 

myndighet är uppenbart klar, kan registratorn överföra besvären eller ansökan till 

behörig myndighet. Den som anhängiggjort ärendet underrättas om överföringen. 

(ändrad 57/2020/YT) 

 



16 § Sammanträde  

Föredraganden gör upp en föredragningslista över ärenden som ska avgöras i 

Asta-systemet. En undertecknad föredragningslista med anteckningar om 

besluten utgör protokollet för sammanträdet. I Haipa-systemet görs motsvarande 

anteckningar elektroniskt. (ändrad 57/2020/YT) 

 

Ordföranden för sammanträdet bestäms enligt avdelningschefens beslut om 

sammansättningar. Om det i ärendet ordnas muntlig förhandling eller syn, kan 

även någon annan av ledamöterna i sammansättningen fungera som ordförande 

om det anses ändamålsenligt på grund av ledamotens förtrogenhet med ärendet, 

för att säkerställa de språkliga rättigheterna eller på grund av annan orsak.  

17 § Protokoll vid muntlig förhandling och syn  

Protokoll vid muntlig förhandling och syn förs av föredraganden eller någon 

annan tjänsteman som utsetts av ordföranden för sammanträdet. Protokollet 

granskas av ordföranden för sammanträdet.  

18 § Liggare och expeditioner  

Om ärendet har avgjorts i Asta-systemet uppgör föredraganden liggaren, som alla 

som deltagit i sammanträdet undertecknar. I Haipa-systemet godkänns och 

undertecknas liggaren elektroniskt. (ändrad 57/2020/YT) 

Expeditionerna för ärenden som avgjorts i Asta-systemet bestyrks av en 

lagskipningssekreterare. I ärenden som avgjorts i Haipa-systemet kan 

bestyrkandet ersättas med uppgift om att beslutet undertecknats elektroniskt. 

(ändrad 57/2020/YT) 

Innehållet i förvaltningsdomstolens avgörande får avslöjas innan beslutet har 

givits enbart av vägande skäl och då enbart med tillstånd av sammansättningens 

ordförande.  

19 § Plenum och fulltaligt avdelningssammanträde  

Då avdelningschefen beslutat hänskjuta ett ärende till fulltaligt 

avdelningssammanträde ska hon eller han meddela överdomaren om sitt beslut 

för att utreda om överdomaren deltar i sammanträdet.  

Vid beredning, föredragning och avgörande av ärenden som behandlas i plenum 

och fulltaligt avdelningssammanträde iakttas i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om ärenden som behandlas i avdelningssammanträde.  

20 § Förstärkt sammansättning  

Avdelningschefen beslutar på framställning av sammansättningens ordförande om 

ett ärende ska avgöras i förstärkt sammansättning och utser samtidigt den extra 

ledamoten.   



21 § Överföring av ärenden från en avdelning till en annan   

Avdelningscheferna kan sinsemellan komma överens eller överdomaren besluta 

om överföring av enskilda ärenden till en annan avdelning om den enhetliga 

behandlingen av liknande ärenden, ärendenas sakliga samband eller andra skäl 

kräver det.  

Överdomaren kan överföra ärenden från en avdelning till en annan utan att 

omfördela hela ärendegruppen om det krävs för att jämna ut arbetsmängden.  

22 § Ersättande av en jävig ledamot eller föredragande  

Avdelningschefen förordnar en ojävig ledamot eller föredragande från sin 

avdelning att ersätta den jäviga ledamoten eller föredraganden.  

 Om det inte finns tillräckligt många ojäviga ledamöter på avdelningen kan 

ledamöter förordnas från andra avdelningar enligt av överdomaren fastställd lista.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER  

23 § Påförande av rättegångsavgift (tillfogad YT/25/19) 

En i lagen om domstolsavgifter avsedd rättegångsavgift som tas ut för 

förvaltningsdomstolens beslut påförs av ärendets föredragande.  

En omprövningsbegäran över rättegångsavgiften avgörs av föredraganden som 

påfört avgiften eller, vid hinder för denna, någon annan av avdelningschefen 

förordnad person som tillhör avdelningens rättskipningspersonal.  

24 § Tillämpningsbestämmelser  

Överdomaren utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av 

denna arbetsordning.  

25 § Fastställande och ikraftträdande  

Denna arbetsordning har fastställts i enlighet med 1 kap. 4 § och 8 kap. 9 § 1 

mom. i domstolslagen efter att samarbetsledningsgruppen hörts 16.12.2016. 

(ändrad 57/2020/YT) 

Arbetsordningen träder i kraft 2.1.2017 och ersätter arbetsordningen som 

fastställts med överdomarens beslut nr 29/11/YT och som trätt i kraft 1.7.2011. 

Ändringarna enligt beslutet 57/2020 träder i kraft 12.6.2020  

Överdomare  Ritva Isomoisio 

Förvaltningschef  Tiina Forsten  



 


