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Lukket

Økonomi- og planudvalget 2014 - 2017, den 11. april 2016:
Fraværende: Ingen
ØPU anbefaler, at der klages til Advokatnævnet over at der er handlet i strid
med god advokatskik.
ØPU anbefaler at Fanø kommune ikke kræver erstatning for økonomisk tab.
Byrådet 2014-2017, den 18. april 2016:
Fraværende: Ingen
Økonomi- og planudvalgets anbefaling godkendt.
Sagsfremstilling
Et advokatfirma har for Fanø Kommune udarbejdet et notat om eventuelle
rådgiverfejl i sagen om ombygning af Fanø Skole. Dette notat er udarbejdet
efter, at Fanø Kommune gennem længere tid forgæves har forsøgt at få kontakt
til advokaten, som tidligere har kørt sagen for Fanø Kommune.
Notatet fra advokatfirmaet er behandlet på Byrådsmødet 14.03.2016 og Byrådet
besluttede, at forvaltningen skulle forsøge at få honoraret betalt til advokaten
refunderet samt at honorar betalt til den ingeniør som for Fanø kommune har
udarbejdet grundlaget for den tidligere sag også refunderes af advokaten.
Advokatfirmaet vurderer i notatet, at den tidligere advokat har handlet i strid
med god advokatskik og at dette forhold i sig selv vil begrunde en klage til
Advokatnævnet, som- hvis de er enige – formentlig ville idømme advokaten en
bøde. Advokatfirmaet vurderer også, at advokatens kritisable adfærd kan
begrunde et erstatningsansvar. Derimod er han i tvivl om, om kommunen som
følge af hans forsømmelighed kan siges at have lidt et økonomisk tab, der kan
kræves erstattet.
Det er advokatfirmaets vurdering, at Fanø kommune sandsynligvis ikke kan
sagsøge advokaten for at være skyld i, at sagen er forældet, idet vi er blevet
opmærksomme på forældelsen et par dage før.
Lovhjemmel
Styrelsesloven.
Økonomiske konsekvenser
Der er i alt betalt kr. 80.000 til henholdsvis advokat samt ingeniør.
Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant
Beslutningsproces
11.04.2016 Økonomi- og planudvalget
18.04.2016 Byrådet
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Byrådet beslutter,
Om der skal klages til Advokatnævnet over at advokaten har handlet i strid med
god advokatskik
Om Fanø Kommune skal kræve erstatning for økonomisk tab

