Møde i kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet den 6. maj
2013
Kontaktudvalget mødes normalt en gang årligt for at drøfte den generelle håndtering af
sager i Voldgiftsnævnet og for at drøfte løsninger på aktuelle udfordringer
Mødet den 6. maj 2013 vedrørte primært en orientering om den igangsatte moderniserings- og effektiviseringsproces i Voldgiftsnævnet.
I mødet deltog advokat Peter Fogh, advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Henning
Moritzen, Voldgiftsnævnets formand Bo Kobber Petersen og direktør for Voldgiftsnævnets sekretariat Lene Ahlmann-Ohlsen. Advokat Torben Winnerskjold og formand for
præsidiet Niels Grubbe var forhindret i at deltage.
Moderniserings- og effektiviseringsprocessen
Voldgiftsnævnet redegjorde nærmere for de oplysninger om den igangsatte moderniserings- og effektiviseringsproces, der også fremgår af denne hjemmeside, herunder at der
sideløbende med den daglige drift vil blive udviklet og gennemført forbedrede interne
processer bl.a. gennem bedre brug af IT og effektivisering af sagsgange samt arbejdet
med større gennemsigtighed. Målet er bl.a. at levere endnu bedre produkter for alle brugere af Voldgiftsnævnet.
Voldgiftsnævnet bemærkede, at der allerede over de seneste år er gjort en stor indsats
for at nedbringe sagsbehandlingstiderne fra nævnets side, og at der for tiden arbejdes
med at afprøve visse alternative muligheder, herunder anvendelse af ”doodle” mødeindkaldelser.
Fra advokatsiden blev der udtrykt overordnet tilfredshed med Voldgiftsnævnets håndtering af sagerne, herunder en hurtig opfølgning på henvendelser og den øgede anvendelse af telefonmøder. Der blev udtrykt støtte til den igangsatte proces, og man så frem
til en nærmere dialog om mulige forbedringer, herunder et bedre informationsniveau for
eksempel vedrørende retsudviklingen i anonymiseret form, når muligt i de konkrete sager.
Nyt IT
Voldgiftsnævnet orienterede om den aktuelle implementering af et nyt IT-system, der
bl.a. giver mulighed for elektronisk sagsbehandling, hvis det måtte ønskes på sigt.
Advokat Henning Moritzen anførte, at det kunne være relevant at se nærmere på muligheden for elektronisk adgang til egen sag, herunder sagens bilag. Udvalget havde på den
baggrund en drøftelse af hensigtsmæssigheden af og formålet med en sådan adgang
samt om behovet for meget høje krav til datasikkerhed, hvis det måtte blive overvejet
nærmere. Der var enighed om, at emnet – hvis relevant på et senere tidspunkt – krævede
en særskilt og forberedt drøftelse i udvalget.
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Næste møde
Næste møde ventes afholdt i september 2013

