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NYT fra Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet
Ny formand
Finn Lænkholm er blevet ny formand for Danske Mediatoradvokater. Finn er uddannet mediatoradvokat fra 2003, stiftede i
2004 egen mediationsvirksomhed og har siden 2009 været retsmægler.
Bestyrelsen vil den kommende periode sætte gang i en strategiproces og fastsætte mål for det fremtidige arbejde, herunder
hvordan vi bedst arbejder for udbredelsen af mediation.
Lobbyarbejde
Bestyrelsen har den sidste tid lagt et stort arbejde i at påvirke politikerne ifm et kommende lovforslag om etablering af et
Familieretshus, der skal erstatte Statsforvaltningen. Det er vores håb, at politikerne vil adskille mediationerne fra
afgørelsesopgaven, så borgerne oplever, at der er reel uafhængighed og fortrolighed i processen. Endvidere har vi lagt op til,
at mediationerne skal foretages af eksterne mediatorer som fx mediatoradvokater.
Derudover venter vi med spænding på det nye AB18, som efter sigende kommer til at indeholde et afsnit om mediation som
konfliktløsningsmodel.
Kurser
Vi er i gang med at planlægge et gå-hjem møde i Århus i marts 2018 med den norske mediatoradvokat Trond Lexau.
Endvidere arbejder vi på et 2-dages kursus i maj 2018 med mediator Joe Folger. Information følger.
Netværksgrupper i Øst og Vest – næste gang hhv. 1. februar og 1. marts 2018
DMA har startet netværksgrupper i Øst og Vest. Første møde i hhv. København og Århus blev afholdt primo november og blev
faciliteret af Felicia Nørgaard fra Netværksakademiet.
Vi var ca. 20 deltagere i København og 8 i Århus. Snakken gik livligt i grupper og i plenum i løbet af de 3 timer, og der blev
arbejdet med, hvad vi vil med netværket. Vores facilitator Felicia har udarbejdet netværksstjerner på baggrund af drøftelserne
i hhv. København og Århus.
Vi vil meget gerne have flere deltagere i netværkene, så tilmeld dig endelig, selv om du ikke kunne deltage i første omfang.
Programmet for næste gang faciliteres igen af Felicia og byder på:

•
•
•
•
•

Præsentation af en effektiv model til videndeling på tværs
Erfaringsudveksling – succes mingling
Evt. ”Den varme stol” – case fra et medlem
Videndeling og erfaringsudveksling inden for specifik emne. På møde 2: 'Markedsføring'
Afrunding og aftaler til næste møde, herunder hvor netværket skal holdes

To medlemmer har tilbudt at lægge lokaler til næste netværksmøder, som bliver
1. februar 2018 kl. 15-18 hos Jeanne von Haller Grønbæk, Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10A, København K
1. marts 2018 kl. 15-18 hos Mogens Yde Knudsen, Zacco, Europaplads 2, 6. sal, Århus

Deltagelse forudsætter medlemskab af DMA og er gratis. Tilmelding sker her.
Netværksdag den 30. november 2017
Musikken spillede, da dørene blev åbnet til årets Netværksdag den 30. november 2017. Mange deltagere var allerede
ankommet dagen før dagen og havde derfor haft lejlighed til at spise en middag og drikke en øl i baren sammen. Endnu flere
stødte til på selve dagen, og snakken gik lystigt blandt de mange mediatorer.
I løbet af dagen blev deltagerne ført gennem indlæg, der strakte sig fra den amerikanske mediator Robert Benjamins syn på
Trump som skoleeksempel på impulsstyring til britiske Lisa Parkinsons perspektiv på skilsmissemediation. Lawrence Kershen
gav deltagerne en simpel, men effektfuld øvelse med hjem, som kunne styrke energien i udfordrende situationer og dagen
sluttede med julegaver og fællessang – en særlig mediatorsang skrevet af mediatoradvokat Nicolai Dragsted.
Vi ser frem til at mødes igen til næste års Netværksdag og håber endnu flere har lyst til at tage del i dagen.

Nyt fra Mediationsinstituttet
Kære Mediatoradvokater
Farvel og tak for denne gang.
Siden 2013 har jeg haft fornøjelsen af at sidde ved roret i Mediationsinstituttet. Nu er det blevet tid til at takke af og lade nye
friske kræfter komme til. Gennem årene har jeg været i kontakt med advokatkolleger, virksomheder, myndigheder,
brancheorganisationer, fonde og politikere. I alle sammenhænge og uden undtagelse er der blevet lyttet med interesse og
nysgerrighed til, hvad mediation er, og hvilken værdi processen kan bibringe parterne i en konflikt. Det har været en
fornøjelse at opleve. Samtidig har jeg dog også erfaret, at der er ganske langt fra interesse og nysgerrighed til handling og
egentlig adfærdsændring. Der er fortsat væsentlige barrierer – menneskelige, kulturelle og strukturelle – som udgør hindringer
for brugen af mediation. Der venter derfor fortsat et langt sejt træk, hvor I, sammen med Mediationsinstituttet, skal fortsætte
arbejdet med at lægge pres på udviklingen i retning af øget brug af mediation inden for en lang række brancher og
fagområder.
Siden 2014 har Mediationsinstituttet i samarbejde med Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg arbejdet målrettet på at øge
kendskabet til mediation i byggebranchen. I Mediationsinstituttet har det fra starten været vores klare ambition, at mediation
kommer ind i byggeriets nye aftalegrundlag. Om ganske kort tid kommer det nye regelsæt i høring, og tiden må vise, om vi er
lykkedes. Såfremt det er tilfældet, vil det måske også lykkes at opnå en afsmittende effekt på andre sektorer, så vi måske en
dag kan få den sneboldeffekt, mange har ventet så længe på.
Tak til jer alle for opbakningen gennem årene, og held og lykke til den nye direktør Thomas Samsø Bloch med at få snebolden
til at rulle.
Hilsen
Louise Lerche-Gredal
Direktør for Mediationsinstituttet

Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår. Lad os sammen sørge for, at 2018 bliver et år, hvor mediation for alvor bliver
udbredt som måden, vi løser konflikter på i Danmark!

Med venlig hilsen
Danske Mediatoradvokater

