Møde i kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet
den 5. november 2013
Som repræsentanter i udvalget for Danske Advokater deltog advokat Klaus
Kastrup-Larsen, advokat Henning Mouritzen, advokat Niels W. Kjærgaard og
advokat Michael Melchior. Fra Voldgiftsnævnets side deltog formand for
Voldgiftsnævnet Bo Kobber Petersen, Præsidiets formand Niels Grubbe og direktør Lene Ahlmann-Ohlsen.
Advokat Niels W. Kjærgaard og advokat Michael Melchior er for nyligt udpeget af Danske Advokater til at deltage i udvalget i stedet for advokat Peter
Fogh og advokat Torben Winnerskjold.
Mødet havde fokus på et allerede igangsat serviceeftersyn af Voldgiftsnævnets produkter, herunder ideer til regelændringer og offentliggørelse af praksis, den daglige sagshåndtering og muligheden for mere elektronisk dokumenthåndtering.
Serviceeftersyn
Voldgiftsnævnet har sat en proces i gang med serviceeftersyn af reglerne og
ønsker at inddrage brugerne heri, hvorfor udvalgets input og ideer imødeses.
På det årlige dommermøde ultimo oktober 2013 blev det drøftet, om der
kunne ske en udvidelse af antallet af kendelser, der sendes til offentliggørelse
i T:BB og KFE. Naturligvis forudsat, at parterne ønsker dette og i anonymiseret form. I dag fremsendes alene fulde kendelser og dermed et begrænset antal. Advokatsiden bakkede op om dette tiltag.
Fra nævnets side vil der blive arbejdet mere med statistik over processer, herunder hvor lang tid der pågår med processen med at fastlægge skønstemaer,
baggrunden for omberammelser etc.
Der var en drøftelse af, om der er behov for nye regler om bevisvurdering i lyset af nyere retsafgørelser ved de danske domstole. Der var enighed om, at en
eventuel kommende adgang til ”battle of experts” skal overvejes nærmere,
men at muligheden egner sig bedst som et alternativ til almindeligt syn og
skøn i store sager.
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I forhold til mere alternative konfliktløsningsmodeller som mægling og mediation kunne det konkluderes, at de stort set ikke anvendes på området. Der var
enighed om, at nævnet bør fortsætte og gerne gøre mere for at orientere om
mulighederne.
Nævnets formand orienterede desuden om det netop igangsatte arbejde med
en revision af AB-92. Første møde mellem parterne på området blev afholdt i
Energistyrelsen den 22. oktober 2013, hvor også Voldgiftsnævnet deltog.
Sagshåndtering
Det nye IT-system, der er taget i brug i juni 2013, har skabt visse udfordringer
for Voldgiftsnævnets sekretariat, hvilket har medført længere sagsbehandlingstid end normalt og nogle uheldige episoder med udsendelse af forkerte
dokumenter mv.
Det blev aftalt, at Voldgiftsnævnets sekretariat med fordel kunne give mere
”lav-praktisk information”, herunder hvornår der skal indsendes dokumenter i
papirform. Der vil også efter opfordring blive set nærmere på praktiske løsninger for dokumenthåndtering i sager anlagt efter regelsættet fra før 2010.
Mødelokale 1 er ændret til et mere alsidigt møderum, der både kan bruges til
almindelige møder og til advokaternes møder med klienter inden en forhandling, eller som ventelokale for vidner. Der er adgang til nettet, tidsskrifter og
printning.
Arbejdet med Voldgiftsnævnets nye hjemmeside er sat i gang. Der er et generelt ønske om at skabe større gennemsigtighed i nævnets arbejde og processer.
Der lægges løbende kort generel information på hjemmesiden, indtil den nye
hjemmeside er klar.
Elektronisk dokumenthåndtering
Det er i nævnet overvejet, om det kunne skabe en merværdi, at advokater med
et personligt og sikkert log in kunne opnå adgang til egne sager og dermed
centrale dokumenter via den kommende nye hjemmeside. Der arbejdes også
med at undersøge andre elektroniske muligheder for lettere dokumenthåndtering.
Fra advokaternes side blev det anført, at der ikke umiddelbart kunne ses en
fordel eller behov for en sådan adgang til egen sag. I forhold til elektroniske
løsninger var der enighed om at afvente erfaringer fra de danske domstole om
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eksempelvis brug af iPads og arbejde videre med regelændringer om muligheden for at anvende elektronisk opbevaring af meget store bilagssamlinger,
f.eks. på USB-nøgler.
Det blev aftalt, at udvalget bør inddrages i en kommende opdatering af vejledningen for voldgiftssager.
Næste møde afholdes i april 2014.

Med venlig hilsen
Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør

