
      

 

Tandlægeforeningens regulativ for TF’s kollegiale voldgiftsret. 
 

§ 1. Hjemmel 
Dette regulativ er godkendt af TF’s generalforsamling, i medfør af TF’s vedtægter § 42, stk. 3, og 
regulerer nærmere voldgiftsrettens sammensætning, sagsbehandling, økonomi og sanktionsmuligheder. 
  
§ 2. Parter og sager 
Stk. 1. Enhver tvist mellem: 
 
a. TF og en eller flere regionsforeninger, 
b. TF og et eller flere medlemmer, 
c. regionsforeninger, 
d. en regionsforening og et eller flere medlemmer, 
 
afgøres af den kollegiale voldgiftsret, forudsat at tvisten er af kollegial natur eller vedrører standens 
interesser. 
 
Stk. 2. Desuden behandler voldgiftsretten sager om optagelse, eksklusion og genoptagelse af 
medlemmer. 

§ 3. Voldgiftsdommere og suppleanter 
Stk. 1. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer. Voldgiftsrettens formand udpeges af præsidenten for 
Østre Landsret blandt rettens dommere. De to andre voldgiftsdommere skal være tandlæger og 
medlemmer af TF. En voldgiftsdommer tillige med 2 suppleanter, der tillige er tandlæger og medlemmer 
af TF, vælges af TF’s generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted 2 gange. 

Stk. 2. Hver part vælger sin voldgiftsdommer. 

Stk. 3. Såfremt en klager undlader at vælge en voldgiftsdommer, bortfalder klagen. 

Stk. 4. Såfremt en indklaget part undlader at vælge en voldgiftsdommer efter skriftligt at være opfordret 
hertil af voldgiftsrettens formand, udpeger voldgiftsrettens formand en voldgiftsdommer blandt dem, der 
af generalforsamlingen er valgt som voldgiftsdommer og suppleanter.  

Stk. 5. Første og anden suppleanterne vælges på samme måde som dommerne. (I tilfælde af en 
dommers forfald, indtræder førstesuppleanten alternativt andensuppleanten i stedet.) 

Stk. 6. Intet TF-medlem er pligtig at modtage valg. 

Stk. 7. Medlemmer af Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelsesformænd kan ikke være medlemmer af 
eller suppleanter til voldgiftsretten. Tilsvarende er gældende for lønnede funktionærer i TF og 
regionsbestyrelserne. 

Stk. 8. De dommere, som har påbegyndt behandlingen af en voldgiftssag, fuldender behandlingen, selv 
om sagen strækker sig ind i en ny valgperiode, for hvilken en eller flere af dommerne ikke genvælges. 

§ 4. Regnskab 
Voldgiftsrettens regnskab føres af TF's regnskabsafdeling på grundlag af indkomne regnskabsbilag og 
opgørelser fra voldgiftsretten. Revisionen foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. 



§ 5. Beslutning om sagsførelse 
Stk. 1. Kun Hovedbestyrelsen kan beslutte, at TF skal indbringe en sag for voldgiftsretten. 

Stk. 2. En regionsforening kan kun indklage TF for voldgiftsretten ifølge en generalforsamlingsbeslutning. 
Klage mod andre regionsforeninger eller mod et eller flere medlemmer kan indgives af regionsfor-
eningens bestyrelse. 

Stk. 3. Træffer Hovedbestyrelsen eller en regionsforeningsbestyrelse beslutning om at indklage et eller 
flere medlemmer for voldgiftsretten, skal sådan beslutning uden ophold meddeles den eller dem, som 
agtes indklaget, og klagen til voldgiftsretten kan først indgives 14 dage efter, at meddelelsen er afgivet. 

§ 6. Anlæggelse af sag 
Voldgiftssag anlægges ved indlevering af klageskrift til TF. Klageskriftet skal indeholde parternes navne, 
klagerens påstand, en udførlig fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, herunder en 
begrundelse for påstanden, og en angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at 
påberåbe sig. TF underretter voldgiftsrettens formand, indklagede og, dersom et eller flere medlemmer 
er part i sagen, bestyrelsen for medlemmets/de pågældende medlemmers region om sagen.  

§ 7. Voldgiftsrettens behandling af sager 
Stk. 1. For voldgiftsrettens behandling af sager gælder lov nr. 181 af 24. juni 2005 om voldgift og 
retsplejelovens almindelige regler om den borgerlige retspleje i 1. instans med de afvigelser, der følger af 
voldgiftsrettens beslutning og praksis. 

Stk. 2. Såfremt en voldgiftssag ikke fremmes med den fornødne hurtighed, kan voldgiftsrettens formand 
erklære forberedelsen af sagen for afsluttet og foranledige sagen berammet til mundtlig forhandling. 

Stk. 3. Voldgiftsretten kan beslutte, at klager og/eller indklagede skal deponere et beløb eller stille 
betryggende sikkerhed til hel eller delvis dækning af udgifterne ved voldgiftsrettens behandling af en sag. 
Voldgiftsretten kan under en sags forløb forlange yderligere deponering eller sikkerhedsstillelse. 

Stk. 4. Voldgiftsrettens formand kan i særlige tilfælde beslutte, at en sag skal behandles og voteres 
skriftligt. 

Stk. 5. Voldgiftsrettens medlemmer er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse, der fastsættes 
af voldgiftsretten. 

Stk. 6. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om, hvem af parterne, der skal betale voldgiftssagens 
omkostninger, herunder eventuelle omkostninger til advokatbistand. Voldgiftsretten kan pålægge TF helt 
eller delvis at bære omkostningerne ved en sags behandling. 

Stk. 7. Det påhviler TF at opkræve og eventuelt inddrive bøder. Bøder tilfalder Danske Tandlægers 
Hjælpeforening med fradrag af de omkostninger, som eventuelt er forbundet med inddrivelsen. 

Stk. 8. Voldgiftsretten skal lægge kollegiale synspunkter og standshensyn til grund for sin kendelse. 
Voldgiftsrettens kendelse skal være forsynet med motivering, der skal udtale rettens bedømmelse af 
forholdet og fastsætte en frist for kendelsens opfyldelse. 

Stk. 9. Voldgiftsretten kan træffe bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket omfang en kendelse skal 
offentliggøres i Tandlægebladet. 

Stk. 10. Udskrift af den afsagte kendelse sendes snarest til sagens parter og TF. TF tilsender den eller de 
berørte regionsforeninger kopi af kendelsen. 

§ 8. Sanktionsmuligheder 
Stk. 1. Voldgiftsretten kan idømme bøder på indtil 100.000 kr., herunder bøder på indtil 2.500 kr. for 
usømmelig procedure eller krænkende optræden for retten. Voldgiftsretten kan tilkende den krænkede 
part erstatning, såfremt der er nedlagt påstand herom. 



Stk. 2. Voldgiftsretten kan afvise sagen, såfremt sagen ikke er af den art, der er nævnt i § 2. 

 

 

 

 

(Vedtaget på TF’s ordinære generalforsamling den 26. november 2016)    
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