Den 5. januar 2018

Dygtige faglige dommere søges
Voldgiftsnævnet bistår bygge- og anlægsbranchen med tvistehåndtering, herunder med
nedsættelse af voldgiftsretter bestående af både juridiske og faglige dommere.
De juridiske dommere kommer som udgangspunkt fra landsretterne eller Højesteret og er
særligt erfarne inden for entrepriseretten. De faglige dommere udvælges af nævnet blandt
meget kompetente fagfolk og bidrager såvel vedrørende de faglige og tekniske forhold som
vedrørende generel forståelse af AB-systemet og branchens forhold mv.
Ved nedsættelse af den enkelte voldgiftsret lægges der vægt på, at 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 lægges derfor vægt på, at de faglige
dommere i vidt omfang har indtaget forskellige byggefaglige roller i forskellige
sammenhænge, herunder både som bygherrerådgivere, projektrådgivere eller gennem
entreprenørvirksomhed.
Voldgiftsnævnet søger dygtige faglige dommere med bygherreprofil, dvs. enten som
bygherrerådgiver eller som (tidligere) ansat i en bygherrefunktion. En faglig dommer skal
have et meget højt fagligt niveau i forhold til den pågældendes særlige fagområde eller
generalistprofil. Der stilles krav om, at en faglig dommer skal;
a. Have en kompetencegivende uddannelse inden for et relevant fagområde
b. Have faglig generalist- eller ekspertviden, herunder udbuds-, bygge- eller
kontrakterfaring, kendskab til udførelsesmetoder og håndværksmæssige standarder samt
kompetence indenfor økonomistyring, kalkulation og prissætning
c. 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
d. Være erhvervsfaglig aktiv, dvs. vedligeholde faglige standarder og kendskab til
udviklingen på det faglige område, enten som selvstændig eller ansat
e. Være fagligt velanskrevet på området
f. Fremstå respektabel, troværdig og normal
g. Kommunikere klart, herunder både i skrift og tale
h. Være uberygtet, dvs. ikke straffet (ved endelig afgørelse) for forhold, som kan påvirke
tilliden til den pågældende
Kort ansøgning ved e-mail kan indsendes til Voldgiftsnævnet på voldgift@voldgift.dk.
Ansøgningen skal medsendes CV og mindst én reference. Voldgiftsnævnet kan også
kontaktes vedrørende evt. spørgsmål om opgaven på 33 13 37 00.
Med venlig hilsen
Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

Fakta om voldgift ved Voldgiftsnævnet
 Voldgiftsnævnet modtager omkring 300-400 nye voldgiftssager om året.
 Ved voldgift afgøres sagen fortroligt og endeligt uden ankeadgang bl.a. for at undgå, at
sager trækker i langdrag med deraf følgende yderligere omkostninger.
 Målet med voldgift er bl.a. en hurtigere og mere specialiseret afgørelse end ved de civile
retter.
 AB-systemet og valg af samme tvisteløsningsorgan ved Voldgiftsnævnet indebærer
muligheden for at inddrage alle aktører i bygge- eller anlægssagen i én og samme sag.
 Ca. 1/3 af alle verserende voldgiftssager ved nævnet har flere end 2 parter.
 Ved Voldgiftsnævnet har parterne indflydelse på tilrettelæggelse af egen sag. En stor del
af sagerne forliges inden hovedforhandlingen.
 Ca. 1/3 af alle voldgiftssager ved nævnet indeholder syn og skøn.
 I 2016 var sagsbehandlingstiden 15 måneder for sager uden syn og skøn og 24 måneder
for sager med syn og skøn. Statistik for 2017 foreligger endnu ikke.
 Voldgiftsnævnet anvender dygtige skønsmænd og faglige dommere fra hele landet. På
den måde bidrager branchen selv til at løse branchens konflikter.

