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Voldgiftsnævnets mentorordning for nye skønsmænd
Som led i det generelle arbejde med kvalitetssikring, der indebærer faste introduktionsmøder
for nye skønsmænd, skabeloner mv., har Voldgiftsnævnet også en mentorordning.
Formålet med mentorordningen er at sikre, at nye skønsmænd ved Voldgiftsnævnet får
mulighed for at supplere deres mere generelle viden om skønsmandsopgaven med konkret og
praktisk erfaring. Også skønsmænd, der har gennemført skønsmandsuddannelsen, opfordres
til at indgå i en mentorordning.
Målet er, at nye skønsmænd - inden deres første skønsforretning - har deltaget i en
skønsforretning og haft mulighed for at trække på en mere garvet skønsmand i forbindelse med
forberedelsen. Samtidig vil den pågældende kunne trække på den garvede skønsmand i
forbindelse med generelle spørgsmål om skønsmandens opgave, herunder også rammen for
udarbejdelse af erklæringen efter skønsforretningen. Det er dog afgørende, at mentoren alene
bistår i forhold til rammen for skønsmænd og ikke i forhold til mødeledelse eller udarbejdelse
af selve erklæringen, da det er den skønsmand, der er udmeldt, der har ansvaret for opgaven,
og parterne må ikke blive i tvivl om, hvem der er skønsmand på sagen. Voldgiftsnævnets
sekretariat står også til rådighed for spørgsmål fra skønsmanden.
Det vurderes, at nye skønsmænd på den måde får bedre forudsætninger for at lede skønsmødet,
udføre opgaven og afgive skønserklæringen, således at forløbet fra første færd er professionelt
og fyldestgørende. Hertil kommer, at den nye skønsmand vurderes at få en hurtigere
læringskurve og dermed hurtigere blive mere komfortabel i rollen som skønsmand.
Det er afgørende, at den nye skønsmand og mentor respekterer krav om fortrolighed, således
at der ikke videregives oplysninger om sagen og parterne mv. Indsigt i sagsakter og deltagelse
i skønsforretninger, hvor man ikke selv er udmeldt, kan alene ske med de pågældende parters
accept.
Alle nye skønsmænd eller andre, der har behov for mere træning eller praktisk erfaring,
opfordres til at blive knyttet til en mentor. Først og fremmest vil en ny skønsmand kunne
trække på en mentor på sin egen arbejdsplads eller i sit eget netværk, men er det ikke muligt,
har Voldgiftsnævnet en liste over mulige mentorer fordelt over hele landet. Voldgiftsnævnet
kan kontaktes om en mentor.
Voldgiftsnævnets afholder jævnligt møder for skønsmænd, hvor der allerede sker udveksling
af erfaringer, men hvor også netværk kan etableres, herunder i forhold til mentorrollen.
Mentorerne på nævnets liste er udvalgt blandt Voldgiftsnævnets stab af skønsmænd med solid
erfaring, der har meldt sig til rollen som mentor. Garvede skønsmænd opfordres løbende til at

melde sig til nævnets liste over mentorer, da alle har en interesse i en fortsat velfungerende og
anerkendt skønsmandsordning ved Voldgiftsnævnet.
En mentor behøver ikke at have det samme fagområde som den nye skønsmand, da ordningen
ikke er etableret i forhold til kvalitetssikring af faglighed, men for indsigt i rammen som
skønsmand.
En mentors arbejde er frivilligt og ulønnet.
Voldgiftsnævnet takker de mange dygtige og garvede skønsmænd, der stiller deres erfaring og
viden til rådighed for nye skønsmænd.
Rammen for mentorordninger kan således opsummeres som følgende:
- Mentorforløb bør etableres i den virksomhed, hvor den nye skønsmand arbejder, eller i
dennes netværk
- Voldgiftsnævnets fagtekniske konsulent kan i andre tilfælde kontaktes vedr. en mentor i
lokalområdet
- Mentoren gennemgår rollen som skønsmand og særlige udfordringer med den nye
skønsmand, herunder ved anvendelse af nævnets huskeliste for skønsmænd
- Den nye skønsmand deltager i en skønsforretning sammen med mentoren
- Mentoren sørger for at få en tilladelse fra parterne inden skønsforretningen vedr. deltagelse
af ”tredjemand”
- Den nye skønsmand får mulighed for at se nogle skønserklæringer fra mentoren
- Den nye skønsmand drøfter fremgangsmåde og evt. udfordringer i sin egen første sag i
generelle termer med mentoren
- Mentorer gennemser den nye skønsmands første referat og skønserklæring og kommenterer
på rammen – ikke skønsmandens faglige vurderinger
- Gennemsyn af materiale med partsnavne mv. forudsætter accept fra parterne – materiale kan
i stedet anonymiseres ved at slette/overstrege navne mv.

