
 

 

 Møde i advokatkontaktudvalget den 5. maj 2014.  
 
Den 5. maj 2014 blev der afholdt møde i kontaktudvalget mellem Danske Advokater og 
Voldgiftsnævnet. Fra Danske Advokater deltog advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat 
Michael Melchior og advokat Niels W. Kjærgaard. Advokat Henning Moritzen var for-
hindret i at deltage. Fra nævnets side deltog formand for nævnet Bo Kobber Petersen, 
formand for præsidiet Niels Grubbe og direktør Lene Ahlmann-Ohlsen. 
 
Fra nævnets side blev der informeret om, at Preben Mathiesen fra BL - Danmarks Al-
mene Boliger - efter mange år i nævnet er udtrådt pga. pension, og at han er erstattet 
af juridisk konsulent Claus Pedersen fra BL. Desuden er alle nuværende præsidie-
medlemmer og suppleanter blevet genudpeget af Højesterets Præsident for en periode 
på 5 år pr. 1. maj 2014.  
 
Der var på mødet en drøftelse af sagsstyring og tidsforløb i voldgiftssager. Nævnet ori-
enterede bl.a. om statistik fra 2012, der viser, at parterne i halvdelen af de ca. 22 % af 
sagerne, der blev omberammet i 2012, var enige herom. Den anden halvdel vedrører 
bl.a. sygdom, og at syn og skøn ikke var afsluttet. I 2012 blev 17 % af alle berammede 
sager forligt. Der var i udvalget en drøftelse af, at det er positivt, at sagerne forliges, og 
baggrunden for de sene forlig.  
 
Der var desuden en drøftelse af dokumenthåndteringen i voldgiftssager, da kravet om 
indsendelse fysiske dokumenter, herunder bilag, er meget ressourcekrævende for alle 
parter. Da nævnets regler p.t. foreskriver indsendelse af fysiske dokumenter i disse sa-
ger, og dette først påtænkes justeret i forbindelse med de samlede regelændringer som 
opfølgning på det igangværende serviceeftersyn, var der enighed om, at nævnet bør 
arbejde videre med en overgangsløsning. Det kunne i den forbindelse overvejes, at kla-
geskrift og svarskrift samt bilag tillades indsendt alene i elektronisk form, medmindre 
der er indsigelser fra en af parterne. Forud for hovedforhandlingen vil bilagssamlinger 
eller ekstrakter med paginering i de større sager som udgangspunkt fortsat skulle ind-
sendes i papirform. Sekretariatet vil arbejde videre med dette og orientere herom.  
 
Nævnet oplyste, at det i sager om syn og skøn ved de civile domstole (B-sager) er til-
strækkeligt at indsende sagen elektronisk, ligesom elektronisk fremsendelse af doku-
menter i sager om sagkyndig beslutning (G-sager) som udgangspunkt accepteres i  
praksis.  

 

 

 



 

Endelig var der en drøftelse af Voldgiftsnævnets håndtering af syn og skøn. Dette skete 

som led i en drøftelse af Retsplejerådets betænkning nr. 1543 om reform af den civile 

retspleje (VIII) – syn og skøn - og en orientering om Voldgiftsnævnets høringssvar af 3. 

marts 2014. Høringssvaret findes på nævnets hjemmeside.  

 

Fra advokatsiden blev det anført, at der inden for visse brancher synes at være en ensi-

dig udvælgelse af syns- og skønsmænd, ligesom der til tider findes at være udfordringer 

med de pågældendes svartider og kvaliteten i arbejdet.  

 

Fra nævnets side blev det oplyst, at udvælgelsen af en syns- og skønsmand sker ud fra 

kompetencer og geografi samt et tidsperspektiv. I nogle sager må der også tages højde 

for erfaring, og det betyder, at den samme syns- og skønsmand kan gå igen. Der sker i 

sekretariatet en løbende vidensdeling og opfølgning på negative tilbagemeldinger, men 

der arbejdes med at gøre disse processer mere transparente og ensrettede. Sekretaria-

tet modtager gerne tilbagemeldinger i sagerne ved e-mails, da det tidligere evalue-

ringsskema midlertidigt er afskaffet, jf. tidligere nyhed herom på hjemmesiden.  

 

Der var i udvalget enighed om, at det er afgørende, at advokaten i forbindelse med 

anmodningen om syn- og skøn er meget præcis omkring temaet og de ønskede kvalifi-

kationer. Fra advokatsiden blev der anmodet om, at der allerede i forbindelse med ud-

meldelsen medsendes et CV på den pågældende syns- og skønsmand, at der i alle til-

fælde gives klar besked om, hvorvidt bilag sendes fra sekretariatet til syns- og skøns-

manden, at frister ikke udsættes gang på gang, samt at der ikke spørges til enighed om 

et tema, men alene til om der er indvendinger. Sekretariatet vil se nærmere på disse 

forhold.  

 

Næste møde i kontaktudvalget afholdes ultimo april eller primo maj 2015. 

 

 


