Den 23. november 2015

Resume af Voldgiftsnævnets retningsliner for udpegning af faglige dommere og sagkyndige
Voldgiftsnævnet udpeger faglige dommere og sagkyndige i sager på bygge- og anlægsområdet.
Hverken standardaftaledokumenterne eller nævnets regler indeholder nærmere retningslinjer for,
hvilke krav der skal stilles til de faglige dommeres eller de sagkyndiges kompetencer, eller kriterier
for udpegningen i den enkelte sag.
Med henblik på at skabe større gennemsigtighed er der i det følgende kort redegjort for de
væsentligste retningslinjer herfor i sekretariatet. Sekretariatet sikrer Voldgiftsnævnets inddragelse i
processen.
1. Kriterier for at komme i betragtning som faglig dommer og sagkyndig
For at komme i betragtning som faglig dommer eller sagkyndig skal den pågældende:
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

Have en kompetencegivende uddannelse inden for et relevant fagområde
Have faglig generalist- eller ekspertviden, herunder udbuds-, bygge- eller
kontrakterfaring, kendskab til udførelsesmetoder og håndværksmæssige standarder samt
kompetence indenfor økonomistyring, kalkulation og prissætning
Have indgående erfaring, dvs. helst mindst 10-15 års erhvervserfaring, medmindre den
pågældende har efterspurgt nicheviden, og fortrinsvist erfaring med opgaver af en vis
størrelse og kompleksitet
Være erhvervsfaglig aktiv, dvs. vedligeholde faglige standarder og kendskab til
udviklingen på det faglige område, enten som selvstændig eller ansat
Være fagligt velanskrevet på området
Fremstå respektabel, troværdig og normal
Kommunikere klart, herunder både i skrift og tale
Være uberygtet, dvs. ikke straffet (ved endelig afgørelse) for forhold af en vis relevans
for området, eller som kan påvirke tilliden til den pågældende

Der er ingen øvre aldersgrænse, så længe ovennævnte krav er opfyldt, og så længe evt.
aldersbetinget sygdom/svækkelse i øvrigt ikke påvirker sagsbehandlingen. Personer, der er udpeget
i konkrete sager, kan afslutte de sager, hvor de allerede er udmeldt, selvom de ikke længere er
aktivt erhvervsdeltagende.
Der stilles krav om fremsendelse af et CV og efter behov om yderligere dokumentation.
Sekretariatet foretager ikke en generel verifikation af de indsendte oplysninger, men der foretages
interview, der trækkes referencer, og der følges op på modtagne oplysninger.
2. Kriterier for at blive udpeget som faglig dommer i en voldgiftsret og som sagkyndig
Voldgiftnævnet har delegeret kompetencen til at udpege de faglige dommere og de sagkyndige i de
enkelte sager til sekretariatet, og der er fastsat en række retningslinjer herfor, herunder
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a. Kriterierne i afsnit 1 skal være opfyldt for de pågældende, evt. habilitetsproblemer
undersøges, der skal være relevant faglig indsigt i forhold til den konkrete sag, og der
tages hensyn til geografisk område.
b. Det sikres, at voldgiftsrettens sammensætning i forhold til de faglige dommere er bredt
funderet i branchen og samlet set er i stand til at vurdere sagen ud fra de særlige forhold
og forskelligartede perspektiver, der er i branchen. Der vil derfor blive lagt vægt på, at de
pågældende i vidt omfang har indtaget forskellige byggefaglige roller i forskellige
sammenhænge, herunder både som bygherrerådgivere, projektrådgivere eller gennem
entreprenørvirksomhed.
c. Sekretariatet overvejer parternes evt. fælles forslag til mulige faglige dommere, men er
ikke bundet heraf, hvis det ikke vurderes at være den for sagen bedste løsning. Der kan
ikke udpeges en konkret faglig dommer, som alene én part foreslår/ønsker.
Tilsvarende gælder for sagkyndige bortset fra litra b.
Parterne kan gøre indsigelse i forhold til habilitet og kvalifikationer, som vil blive vurderet
nærmere.
3. Særligt om enedommersager
I sager med en sagsgenstand under 500.000 kr. foreslår sekretariatet som udgangspunkt parterne at
anvende en voldgiftsret med alene én voldgiftsdommer, medmindre sagen må anses som principiel
og bør have 3 dommere. Også ønsker fra parterne herom imødekommes. Der vil i de mindre sager
blive foreslået en faglig dommer, hvis sagen er af mere teknisk karakter, og en juridisk dommer,
hvis sagen er af mere juridiske karakter
I sager med alene en faglig dommer vil der altid deltage en erfaren jurist fra sekretariatet til at bistå
voldgiftsdommeren under evt. møder. Juristen kan bistå med processtyring under mødet, hvis det
ønskes, og med rådgivning eller afklaring af evt. juridiske spørgsmål. Juristen kan henvise mere
komplicerede juridiske spørgsmål i sagen til Præsidiets formand. Juristen vil ud over indledende
processtyring og mødedeltagelse også udarbejde udkast til afgørelse efter drøftelse og anvisning fra
voldgiftsdommeren.
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