Den 23. november 2015

Resume af Voldgiftsnævnets retningslinjer for udpegning af skønsmænd
På begæring udmelder Voldgiftsnævnet skønsmænd til gennemførelse af syn og skøn primært på
bygge- og anlægsområdet, hvis det er aftalt mellem parterne.
Hverken standardaftaledokumenterne eller nævnets regler indeholder nærmere retningslinjer for de
generelle krav til skønsmandens kompetencer og udvælgelse eller i forbindelse med udmeldelse i
de konkrete sager.
Med henblik på at skabe større gennemsigtighed er der i det følgende kort redegjort for de
væsentligste retningslinjer i sekretariatet herfor. Sekretariatet sikrer Voldgiftsnævnets inddragelse i
processen.
1. Kriterier for at komme i betragtning som skønsmand
Uanset om en fagperson, der ønsker at være skønsmand, henvender sig uopfordret eller kommer i
betragtning på baggrund af en opfordring eller på anden vis, vurderes det, om kriterierne nedenfor
er opfyldt. Den pågældende skal:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Have en kompetencegivende uddannelse inden for et relevant fagområde
Have indgående og tidssvarende viden på højt niveau på det relevante område,
herunder gennem bygge-/anlægserfaring og -ledelse, kendskab til udførelsesmetoder,
til håndværksmæssige standarder mv.
Have mindst 10-15 års erhvervserfaring, medmindre den pågældende har nicheviden
Være faglig aktiv, dvs. vedligeholder faglige standarder og kendskab til udviklingen
på det relevante faglige område, enten som selvstændig eller ansat
Have viden om skønsmandsvirksomhed, herunder med fordel have gennemført et
skønsmandskursus
Være fagligt velanskrevet på området
Fremstå respektabel, troværdig og normal
Kommunikere klart, herunder både i skrift og tale
Agere organiseret, herunder kunne styre tidsrammer
Være uberygtet, dvs. ikke straffet (endelig afgørelse) for forhold af en vis relevans for
området, eller som kan påvirke tilliden til den pågældende.

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 i
forhold til nye skønsmænd et interview, og der trækkes referencer, ligesom der følges op på
relevante oplysninger, sekretariatet måtte blive bekendt med.
En fagperson, der anmoder om at blive skønsmand, modtager inden for en rimelig frist svar på
henvendelsen herom, herunder om kriterierne findes opfyldt. Der kan ikke forventes en
udspecificeret begrundelse. Dette gælder også for personer, der ikke længere findes at opfylde
kriterierne.
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2. Kriterier for at blive udpeget som skønsmand i en konkret sag
Der er følgende retningsliner for udpegning af en skønsmand i de konkrete sager:
a.

Kriterierne i afsnit 1 skal være opfyldt, og evt. habilitetsproblemer undersøges på
forhånd.

b.

Der skal være relevant faglig indsigt i forhold til den konkrete sag. Der skal således
foretages en gennemgang af skønstemaet og tages hensyn til parternes evt. angivelse
af efterspurgte kvalifikationer, således at det sikres, at den særlige sagkundskab er til
stede.

c.

Der foretages en konkret vurdering af, hvilken skønsmand der skønnes bedst egnet til
opgaven i forhold til de skønsmænd, der matcher opgaven, jf. litra a og b.

d.

Sekretariatet overvejer evt. fælles forslag fra parterne til en mulig skønsmand, men
nævnet er ikke bundet heraf, hvis den pågældende ikke vurderes at være den for sagen
bedste løsning. Der kan udpeges en konkret skønsmand, som alene én part foreslår, og
som der ikke gøres indsigelse imod, hvis denne skønnes bedst egnet, og de øvrige
betingelser er opfyldt.

e.

Er der ingen relevante kandidater blandt eksisterende skønsmænd, opsøger
sekretariatet selv mulige kandidater, evt. gennem anbefalinger, og sikrer, at kriterierne
i afsnit 1 er opfyldt.

f.

Der søges som udgangspunkt en skønsmand fra det nære geografiske område i forhold
til sagens beliggenhed, men dette fraviges af hensynet til behovet for (special)viden.

g.

Der gennemføres en samtale med den påtænkte skønsmand inden udpegningen med
henblik på at drøfte, om de forventede, konkrete kompetencer er til stede mv.

h.

Det sikres i den forbindelse, at skønsmanden kan påtage sig sagens behandling inden
for en rimelig tid, herunder at der gives et skøn over tidshorisont/en tidsplan og
tidsforbrug.

i.

Der kan tages hensyn til, om skønsmanden vurderes at have for mange sager i nævnets
regi, således at nævnet forebygger evt. flaskehalse, uagtet at skønsmanden selv
vurderer at kunne rumme opgaven tidsmæssigt.

Parterne kan gøre indsigelse i forhold til habilitet og kvalifikationer.
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