Nyhedsbrev 6. marts 2017

NYT fra Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet
Kommende aktiviteter:

Dato

Arrangement

Sted

15. marts 2017

Reception - bogudgivelse

Kbh.

4. april 2017

Gå-hjem-møde

Aarhus

27. april 2017

Netværksarrangement

Kbh.

18. maj 2017

Kursus og generalforsamling

Kbh.

12. juni 2017

To-dages workshop

Kbh.

Læs mere om ovennævnte aktiviteter i denne nyhedsmail.

Netværksdagen på Trinity
I samarbejde med Danske Advokater og Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg indledte Danske Mediatoradvokater (DMA) og
MediationsInstituttet (MI) julemåneden med en netværksdag for alle danske mediatorer og mediationsinteresserede. Dagen
bød på refleksioner over de første 20 år med mediation i Danmark, internationale trends, praktiske mediations-fif og ikke
mindst tanker om, hvordan netværk kan føre til forandring.
Ud over de veloplagte indlægsholdere var eftermiddagen øremærket til workshops inden for områderne: Familie/privat,
Erhverv, Byggeri og Forsikring med fokus på at få drøftet barrierer og muligheder i relation til udbredelsen af mediation og til
i fællesskab at gøre sig tanker om, hvordan vi bringer mediation videre frem i Danmark.
Workshop – Familie/privat
Blandt de 35 deltagere, var der bred enighed om, at der fortsat er et stort behov for at øge kendskabet til mediation – dels
blandt advokater, men i høj grad også hos borgerne. Det blev foreslået, at der blev taget kontakt til forskellige foreninger og
interesseorganisationer, som i samarbejde med DMA og MI kunne bistå med at få budskabet ud til en bredere kreds af
borgere.
Det blev desuden fremhævet, at mediation ikke kun har relevans for de familieretlige tvister som omhandler børn, men også i
høj grad er relevant for andre typer af tvister inden for det privatretlige område såsom bodeling mv.
Endelig var der enighed om, at udgiften til private mediationer uden om Statsforvaltningen og Domstolene udgør en
væsentlig barriere i forhold til at udbrede brugen af mediation i denne type sager.
Workshop - Erhverv
Der var ved denne workshop bred enighed blandt de 34 deltagere om, at barrieren for mediation i erhvervslivet generelt var
uvidenhed og ukendskab til mediationsmetoden. Både blandt erhvervslivets parter, men i særdeleshed også i
advokatstanden, hvor der generelt udvises en modvilje mod at bevæge sig uden for komfortzonen.
Det blev fremført, at de positive oplevelser med mediation generelt set skaber større villighed blandt advokater, men at der
nok er behov for at arbejde anderledes for at nå et paradigmeskifte. Således er der i højere grad behov for at fokusere på
kunderne end på advokaterne. Hvis der opnås en efterspørgsel hos kunderne, kommer advokaterne af sig selv. Det blev
derfor drøftet, at udbredelsen af mediation bør ske direkte hos kunderne og det blev foreslået, at man for at skabe interesse

og udbredelse skulle indlede direkte samarbejder med (større) danske virksomheder. Samtidig skal der dog stadig arbejdes
blandt advokater, bl.a. ved fokus på udbredelsen af mediationsklausuler i kontrakterne.
Derudover fik de danske mediatoradvokater også et skud for boven fra en af de deltagende. Således lød opfordringen til os
alle: ”Vi er i Danmark ca. 500 mediatoradvokater. Hvis vi nu starter med selv at henvise sager til mediation – bare én inden
vi mødes næste gang – så er vi allerede rigtig langt!”
Workshop - Byggeri
Blandt workshoppens 25 deltagere, herunder de ”nyslåede” bygge- og anlægsmediatorer, var der generel enighed om, at der
er et stort potentiale for brugen af mediation i bygge- og anlægs- branchen, men at der også var en række barrierer. For at
øge kendskabsgraden til mediation som tvisteløsningsmodel i byggebranchen, skal man kunne henvise til en best practice for
mediation overfor ledelsen i de enkelte virksomheder i branchen (CEO/CFO/COO), det være sig i relation til entreprenører,
rådgivere og bygherrer. Vi skal som mediatorer gerne kunne præsentere evidens for, at mediation virker.
Der var forslag fremme om, at DMA/MI opretter en task force, der kan udbrede kendskabet til mediation i branchen generelt.
I forhold til mediation af større tvister er det vigtigt, at mediator har en stærk faglig profil i relation til entrepriseretten samt
stor mediatorerfaring. Det kan være en fordel at bruge co-mediatorer i større sager således, at mediator i de sager har stor
mediationserfaring og co-mediator er mere fagligt specialiseret.
Der var ligeledes forslag om en ”tilkalde-mediatorordning”, der siden er udviklet til et forslag om aftalekoncept til Dansk
Byggeri, som kan etablere en ”vagtordning” på de lidt større byggepladser i f.eks. København og Aarhus.
Endelig blev muligheden for at aftale projektbaseret mediation (”PRIME”) drøftet i relation til den forestående ændring af ABvilkårene samt et ønske om ændring af AB/ABT/ABR, så mediation bliver ”opt ud” i stedet for ”opt in”.
Workshop - Erstatning og Forsikring
Også i den lille gruppe af erstatnings- og forsikringsmediatorer var der masser af lyst til at drøfte mediation. Alle var enige i,
at mediation er meget anvendelig i erstatnings- og forsikringssager og at der var behov for erfaringsudveksling og yderligere
drøftelser af udfordringerne på forsikringsområdet.
Gruppen drøftede bl.a. at der kunne tages kontakt til patientforsikringer og fagforeninger for at gøre opmærksom på
muligheden for mediation.
Videre blev det som tiltag i forsikringsselskaberne foreslået, at der aktivt kunne tilbydes mediation evt. inden for fokuserede
områder, skrive mediation ind i forsikringsvilkår, give retshjælp til mediation (nogle selskaber gør det allerede) og ikke
mindst få engageret F&P.
--Diskussionen på de forskellige workshops kunne være fortsat længe, og der vil i DMA og i MI blive fulgt op på de mange gode
forslag og initiativer, som blev bragt på banen i løbet af arrangementet. Der vil også blive mulighed for at fortsætte de
spændende diskussioner på det kommende netværksarrangement den 27. april 2017 (se nedenfor).
Alt i alt var dagen en positiv og frugtbar oplevelse, som gav inspiration til nye tiltag og fornyet energi til det fremtidige
arbejde med udbredelsen af mediation som konfliktløsningsmetode. Og skal vi gribe stafetten fra erhvervs-workshoppen, skal
opfordringen gerne gentages:
Hvis vi nu allesammen henviser bare én sag til mediation inden vi ses igen – så er vi allerede rigtig langt!

En god og interessant dag med transformativ mediation og Joe Folger
Af Per Vestergaard Pedersen, LETT Advokatpartnerselskab
Danske Mediatoradvokater afholdt i januar et dobbeltkursus i transformativ mediation hos LETT i København. Kursuslederen
var Joseph P. Folger. Han har sammen med Robert A. Baruch Bush skrevet bogen The Promise of Mediation, The
Transformative Approach to Conflict, (2. udgave, 2005). Joe Folger har i årtier arbejdet med transformativ mediation og er
meget kompetent og anerkendt inden for området.
Vi var 18 deltagere på kurset og fik om formiddagen en glimrende og interessant introduktion til transformativ mediation og
modellens grundlæggende principper og processer. Modellen er særligt baseret på principper om bevarelse og styrkelse af
parternes selvbestemmelse over både processen for og indholdet af mediationen. Mediator faciliterer parternes drøftelser og
beslutninger vedrørende processen og emnerne for deres drøftelser. Parterne bestemmer blandt andet selv, hvad de vil tale

om, hvordan de vil tale om det, og hvad formålet med deres samtale er. Parterne afgør selv, om formålet kun er at tale om
bestemte forhold eller også er at søge at nå frem til en aftale eller enighed eller konstatering af uenighed om bestemte
forhold.
Om eftermiddagen fik vi lejlighed til at prøve transformativ mediation i praksis gennem en række øvelser i grupper, hvor vi
skiftedes til at være parterne og mediator. Joe Folger introducerede øvelserne, observerede og kommenterede undervejs og
evaluerede efter hver øvelse. Det var meget lærerigt og gav os en god forståelse for transformativ mediation og modellens
anvendelse i praksis. Vores opfattelse af mediation blev generelt "transformeret" til en større viden om og forståelse for
betydningen og værdien af parternes selvbestemmelse i mediation.
Jeg kan klart anbefale deltagelse i tilsvarende kurser afholdt af Joe Folger.
(Red.) Vi arbejder på at afholde endnu et kursus i transformativ mediation ved Joe Folger en gang i efteråret, så endnu flere
af vores medlemmer kan stifte bekendtskab med metoden.

Stor opbakning til projekter, der skal udbrede mediation i byggeri og erhvervsliv
Mediationsinstituttet har i slutningen af 2016 modtaget støtte fra Dreyers Fond og Grundejernes Investeringsfond til to
projekter, som handler om udbredelse af kendskabet til mediation i erhvervslivet og nye måder at løse konflikter på i
byggeriet.
Grundejernes Investeringsfond har støttet en analyse, der dels skal afdække de økonomiske konsekvenser af de konflikter,
der opstår i forbindelse med renovering og vedligehold af eksisterende byggeri – dels afdække mulige alternativer til
nuværende processer og aftalesystemer.
– "Vi vil gerne medvirke til at søge nye veje i løsningen af branchens konflikter og ser mediation som en mulig del af
løsningen”, siger Susanne Borenhoff, direktør i Grundejernes Investeringsfond, om GI’s støtte til Mediationsinstituttets projekt
”Nye veje for byggeriets konflikter”.
Dreyers Fond har støttet Mediationsinstituttets projekt, der skal forankre mediation gennem en lang række
mediationsfremmende aktiviteter i 2017. Dreyers Fond har desuden støttet Mediationsinstituttets arbejde med at udbrede
kendskabet til mediation siden 2014 senest med støtte til hvidbogen “Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv“.

Aktivitetskalender:
Gå-hjem-møde – AARHUS
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 15-18
Forretning i mediation – med oplæg fra Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed.
Vi mødes med det formål at udveksle erfaringer om at få bragt forretning ind i mediation.
Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen holder oplæg om de gældende regler for mediation ved VBA og giver en status på de
entreprise- og rådgiverretlige mediationssager samt giver et bud på mediationens fremtid i bygge- og anlægsbranchen.
Louise Lerche-Gredal holder oplæg på grundlag af den af Mediationsinstituttet iværksatte undersøgelse om mediation i byggeog anlægsbranchen samt generelt om status i forhold til målsætningen om at få flere sager igennem ved
Mediationsinstituttet.
Undervisere: Lene Ahlmann-Ohlsen og Louise Lerche-Gredal
Sted: LETT Advokatpartnerselskab, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C
Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater og andre interesserede advokater
Kursuspoint: Der udstedes kursusbevis med 3 kursuslektioner (forventeligt)
Pris: Gratis for medlemmer. Kr. 1.500 ekskl. moms for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Ved mail til eho@danskeadvokater.dk

Netværksarrangement
Torsdag den 27. april 2017 kl. 13 - 17.

I forlængelse af netværksdagen byder vi velkommen til det første netværksarrangement, hvor der igen vil blive lejlighed til at
mødes med jeres mediatorkollegaer og fortsætte drøftelserne om, hvordan vi bringer mediation ud over rampen.
Arrangementet faciliteres i samarbejde med Susie Lynge fra Netværksakademiet, som vil hjælpe med at klæde os på til vores
rolle som ambassadører for mediaton i Danmark og give os indspark til, hvordan vi hver især kan medvirke til at få sat
mediation på dagsordenen.
Efter Susies indledende indlæg forventer vi at fordele os i workshops og fortsætte drøftelserne fra netværksdagen under
kyndig vejledning fra Susie Lynge. Der vil være mulighed for at tilmelde sig følgende workshops: Familie/privat, Erhverv,
Byggeri og Forsikring.
Sted: Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København
Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater
Pris: Gratis
Tilmelding: Ved mail til eho@danskeadvokater.dk (anfør venligst, hvilken workshop du ønsker at deltage i).

Kursus og generalforsamling
Torsdag den 18. maj 2017 kl. 13 – 17 efterfulgt af tapas og vin.
Danske Mediatoradvokater åbner dørene for årets generalforsamling i Danske Advokaters lokaler i København.
Arrangementet starter kl. 13.00, hvor vi indleder med kurset Emotionel Intelligens (EQ) ved Mikkel Severin, direktør Mind
Control.
Mikkel er Danmarks førende mind control-ekspert. Han rådgiver topledere og organisationer om emotionel intelligens med
udgangspunkt i sine mind control-teknikker. Mikkel har desuden tidligere arbejdet som M & A advokat.
Kurset sætter fokus på 3 områder, der er uløseligt forbundet:
(i) EQ og afkodning af folk
(ii) EQ teamwork og EQ feedback
(iii) Processen for personlig forandring
Du får værdifulde teknikker til at afkode dig selv og andre for derigennem at styre dine og andres følelser i positive retninger.
Sted: Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København
Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater
Pris: Gratis (no-show fee: Kr. 500 ekskl. moms)
Tilmelding: Ved mail til eho@danskeadvokater.dk
Generalforsamlingen afholdes efter kurset med forventet start kl. 16.
Ved generalforsamlingen skal der bl.a. vælges bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg, men har du lyst
og mod på at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte formand Thomas Samsø Bloch
(tsb@lokaladvokaterne.dk) for nærmere information om bestyrelsens arbejde.

2-dages workshop: Soft skills in mediation
Mandag den 12. juni kl. 10-17 og tirsdag den 13. juni kl. 9-16.
Sted: Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København
Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater og andre interesserede advokater
Kursuspoint: Der udstedes kursusbevis med 14 kursuslektioner
Pris: Kr. 7.500 ekskl. moms for medlemmer.
Vi har i samarbejde med Danske Advokater fået muligheden for at tilbyde en 2-dages workshop: "Soft skills in mediation".
Workshoppen vil fokusere på at styrke de praktiske sider af dine mediatorfærdigheder, herunder evnen til at forblive
tilstedeværende, intuition, tøjling af irritationsudfordringen osv.
Underviserne er Greg Rooney og Margaret Ross, der begge har fungeret som mediatorer i Australien i mere end 20 år og
begge har overordentlig omfattende erfaring med mediation (>1.000 mediationer). I kan læse mere om underviserne her.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen her.

Øvrige arrangementer
Reception – Bogudgivelse
Trond Lexau: Juridisk sett, Et opgjør med jussen og et forslag til fornyelse
Onsdag den 15. marts 2017 16.30 – 18.00
Frydenlund Alhambravej 6 1826 Frederiksberg C
Bogen gør op med den gængse tilgang til retsvidenskab og advokatbistand og foreslår nye metoder til håndtering af
konflikter. For skal fokus altid kun være på at vinde sagen i retten? Aldrig før har vi oplevet så mange søgsmål og konflikter
som i dag, hvilket har resulteret i et dilemma for de advokater, som håndterer sagerne. For juraens regler er trukket skarpt
op, men virkeligheden kan ikke altid anskues sort og hvidt.
Advokat og mediator Trond Lexau gør i ”Juridisk sett” op med den måde, man i dag arbejder med jura. Med udgangspunkt i
fyrre års praktisk erfaring fører han læseren gennem en tværfaglig diskussion af konflikthåndtering og forklarer, hvorfor vi
bør fokusere mere på konfliktens årsag og mindre på at vinde sagen for enhver pris.
»Vi står på terskelen til en ny tidsalder. Klientenes virkelige interesser og behov må for ettertiden få langt mer
oppmerksomhet. Men skal det bli en ny tidsalder, vil ikke dette skje av seg selv. Da må det gis samfunnsstøtte til konstruktiv
konflikthåndtering. Det håper jeg at denne boken har gitt gode begrunnelser for«, siger Trond Lexau.
Trond Lexau har drevet advokatpraksis siden 1977. Han er uddannet cand. jur. ved Universitetet i Bergen og er Master i
Mediation and Conflict Resolution MMCR fra Københavns Universitet. Derudover er han leder af Senter for Samarbeid og
Konflikthåndtering, samt formand i foreningen Nordiske Mediatorer MMCR.
Vi forventer at kunne afholde et gå-hjem-møde med Trond Lexau senere i år. Nærmere information følger i næste
nyhedsbrev.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Mediatoradvokater

Nyt fra Mediationsinstituttet
Kære Mediatoradvokater
Først og fremmest tak til de mange af jer, som deltog i Netværksdagen i december. Det var en fantastisk dag med debat,
gensynsglæde og optimisme for fremtiden. Vi ser frem til at de mange gode ideer og initiativer får luft under vingerne i 2017.
En af de meget konkrete forslag var, at alle mediatorer skal have som ambition at sende mindst én sag til mediation i 2017.
På den måde vil der både være flere tilfredse klienter og flere sager til jer som mediatorer. Opfordringen er hermed givet
videre.
Vi er meget glade for at kunne fortælle, at både Dreyers Fond og Grundejernes Investeringsfond har valgt at støtte
Mediationsinstituttets aktiviteter i de kommende år. Det betyder, at vi kan fortsætte de nuværende aktiviteter med at
udbrede kendskabet og brugen af mediation samt sætte nye skibe i søen.

I 2017 vil fokus i høj grad ligge på byggeriet, hvor det nye aftalesystem skal på plads. Det er vores forhåbning, at mediation
bliver en del af det nye aftalesystem for byggeriet og at mediatoradvokater kan komme til at spille en væsentlig rolle i
fremtidens konfliktløsning.
Derudover vil vi fokusere på at etablere et fælles forum for de organisationer, som er orienteret mod advokatbranchen og
mediation med det formål, at definere nogle fælles målsætninger, der har til formål at øge brugen af mediation i Danmark.
Endelig vil vi gøre endnu mere ud af at komme i dialog med virksomheder og advokatkontorer for at gøre opmærksom på
mediation som mulighed. Vores ambition er, at vi ad denne vej kan udbrede budskabet og samtidig få flere ambassadører i
dansk erhvervsliv og blandt danske advokater.
Med venlig hilsen
Louise Lerche-Gredal
Adm. direktør

