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19. oktober 2017 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

     Gunnar Ramstad 

     Hanne Valeur 

 

 

 

Parter:     xxx, fratredende part 

 

              - 

 

     xxx, tiltredende part 

 

 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

xxx er tildelt xxx sin fastlegehjemmel ved xxx i xxx i xxx Partene har forhandlet, men ikke 

blitt enige om kjøpesummen som skal betales ved overdragelse av xxx praksis og har bedt 

om at dette blir avgjort av nemnd i henhold til Rammeavtale mellom Kommunenes sentral-

forbund (KS) og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i 

kommunene pkt 5.6. 

 

Sentralstyret i Den norske legeforening har fastsatt Retningslinjer for nemndsbehandling ved 

overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen. Retningslinjene er akseptert av partene 

gjennom skjema for anmodning om nemndsbehandling og lagt til grunn for nemndas be-

handling av saken. 

 

Advokat Nils Grytten er nemndas leder etter oppnevning av Den norske legeforenings sen-

tralstyre. Gunnar Ramstad ble oppnevnt etter forslag fra fratredende part, Hanne Valeur ble 

oppnevnt etter forslag fra tiltredende part. Ingen av partene har hatt innsigelser til nemndas 

sammensetning. 
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Begge parter har fylt ut skjemaet ”anmodning om nemndsbehandling” og for øvrig gitt 

nærmere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken. Videre har nemnda 

mottatt diverse dokumentasjon vedrørende praksisen og legesenteret. 

 

Nemnda avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler torsdag 5. oktober 2017. 

Tilstede var partene og nemndas medlemmer. Nemnda hadde også en kort samtale med xxx, 

en av de øvrige legene og daglig leder i legesenteret, som besvarte konkrete spørsmål knyttet 

til driften av legesenteret. 

 

Etter forhandlingsmøtets avslutning har nemnda kommet frem til en enstemmig avgjørelse.  

 

Avgjørelsen er basert på sakens dokumenter, befaringen og de muntlige suppleringene som 

ble gitt av partene i anledning forhandlingsmøtet.  

 

 

 

II. BESKRIVELSE AV PRAKSISEN 

 

Type praksis 

Praksisen er lokalisert til xxx, xxx. Dette er en gruppepraksis bestående av xxx fastleger.  

 

Legesenteret er organisert som et selskap med delt ansvar. Dette er et driftsselskap som har 

som formål å tilrettelegge for driften av de xxx tilknyttede legepraksisene uten å selv genere-

re overskudd.  

 

Selskapet har herunder eierskap til utstyr og inventar i praksisen, arbeidsforhold og andre 

avtaler med eksterne er knyttet mot dette driftsselskapet.  

 

xxx ble i sin tid grunnlagt av xxx og en annen kollega som nå har sluttet. Aktuelle prak-

sis/hjemmel som xxx nå skal overta, ble opprettet for om lag tre år tilbake, da som en 0-

hjemmel. Det er xxx som startet opp i hjemmelen da og drev den selv frem til høsten 2016 

hvor xxx ble sykmeldt. En kommer nærmere tilbake til dette nedenunder. 

 

Lokalene 

Lokalene leies fra et eiendomsselskap hvor xxx er en av eierne. Nemnda anser at leieforhol-

det er basert på markedsmessige betingelser.  

 

Legesenteret er lokalisert i xxx, med offentlig transport og parkeringsmuligheter i kort av-

stand. Det har vært legesenter i lokalene i en årrekke, men det ble gjort visse ombygging-

er/tilpasninger i forbindelse med at xxx startet opp i 2014..  

 

I henhold til leieavtalen er det samlede lokalet legesenteret disponerer på 264 m2 og består 

av: 

 

Venterom 

Resepsjon/arbeidsplass for sekretærer 
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3 legekontor 

Et mindre studentkontor 

Laboratorium 

Skiftestue/småkirurgi mv 

Rom for taking av EKG/spirometri mv. (utstyret har integrasjon mot journalsystem) 

Pause-/møterom 

Div smårom som toalett, arkiv, garderober, rom for data/server/telefonsentral 

 

Praksisen er i byggets tredje etasje. Det er heis i bygget og praksisen er tilgjengelig for beve-

gelseshemmede. Leien er på ca 378 000 pr år. 

 

Personell 

Det er ansatt fire helsesekretærer i totalt 2,4 årsverk. To av de ansatte er opplyst å være me-

get erfarne. Én er nylig ansatt og mangler litt for å bli godkjent helsesekretær. Den siste er pt 

sykmeldt, og for henne tjenestegjør det en vikar.  

 

Personellet rullerer mellom de ulike arbeidsoppgavene i legesenteret. Formelle forhold og 

praktiske rutiner rundt arbeidsforhold anses ivaretatt. Nemnda har fått inntrykk av et gene-

relt godt arbeidsmiljø og formelle forhold rundt ansettelsesforholdene er ivaretatt. 

 

Systemer i praksisen. Avtaler 

Legesenteret benytter System X journalsystem med mulighet for tilknytning eksternt. 

Det foreligger tilknytning til Helsenett. Det er betalingsautomat fra Melin og mobilt sentral-

bord. Det foreligger internavtale og separat avtale om utgiftsfordeling mellom legene. Lege-

ne tilknyttet senteret har gjensidig fraværsdekning. 

 

Time- og reseptbestilling kan gjøres via internett og SMS.  

 

Fellesoppgavene i legesenteret skal etter avtalen fordeles og rulleres mellom legene. Nemnda 

sitter igjen med et inntrykk av at dette ikke har fungert tilfredsstillende og at det meste har 

blitt liggende på daglig leders hånd hittil.  

 

Det er NOKLUS kvalitetssikring av laboratorium og de ansatte har skriftlige arbeidsinstruk-

ser. For øvrig har ikke nemnda fått opplysninger om kvalitetsikrings- eller internkontrollsys-

tem.  

 

Regnskap og forretningsførsel forestås av Legeregnskap AS. 

 

Det er fremlagt kopi av relevante serviceavtaler med eksterne aktører.  

 

Utstyr/laboratorium 

Medisinsk utstyr, kontorutstyr, inventar og møbler eies av legesenteret, med unntak av en-

kelte spesifiserte eiendeler som eies av legene personlig.  

 

Deler av det medisinske utstyret er leaset. 
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Legesenteret har den utstyrspark som forventes i en fastlegepraksis pr 2017.  

 

Senteret og kontorene er adekvat møblert, selv om deler av inventaret bærer preg av å være 

godt brukt. Det har imidlertid stadig sin funksjon i behold. Server er skiftet for et par år til-

bake, det samme gjelder to av PCene. 

 

Pasientgrunnlag 

Da xxx |ble sykmeldt hadde xxx 900 pasienter på listen. På tidspunktet for overdragelse er 

listelengden falt til ca 550. Ved sykmeldingen ble listeansvaret i første omgang overført til 

gjenværende leger i praksisen. Kommunen bestemte samtidig at listen skulle lukkes for å 

minske belastningen på de berørte legene. Dette medførte i følge xxx at det kun har vært 

avgang og ikke ny tilmelding til listen. 

 

Det er xxx selv som bygget opp listen fra 0. Det er en overvekt av kvinner på listen og mye 

familier med barn. Ellers opplyses det å være en liste med lite innslag av «tunge» pasienter.  

 

Økonomiske forhold 

Driftsselskapet er organisert slik at legene betaler inn et fast månedlig beløp som fastsettes ut 

fra antall arbeidsdager og en beregnet andel bruk av personalet. I tillegg faktureres legene 

for faktisk bruk av enkelte prosedyrer (etter kostpris). 

 

Praksisens månedlige driftsutgifter i 2015 var 

 

- 31 000 (faste driftskostnader) 

- 10 500 (husleie) 

- Ca 15 0000 (forbruksmateriell andre løpende utgifter).  

 

Dette gir månedlige kostnader på rundt kr 56 500. Årlige driftsinntekter samme år var kr 

1 268 341. Trekker en fra summerte månedlige kostnader, innebærer det et årsresultat på 

590 341 i 2015. Det var noe høyere månedlige driftskostnader i 2016, men også noe høyere 

aktivitet frem til fratredende lege ble sykmeldt. 

 

Kostnader og inntekter (for 2015) er som forventet ut fra praksisens standard og aktivitet. 

 

xxx mottok ved oppstart et rekrutteringstillegg stort kr 200 000. Dette ble i følge xxx benyttet 

til å dekke kostnader under oppstarten av 0-listen. 

 

Kontinuitet 

Legesenteret ble etablert for en årrekke siden. Aktuelle praksis ble opprettet i 2014 og har 

vært drevet at xxx fra oppstart og frem til xxx ble sykmeldt høsten 2016. Etter dette ble prak-

sisen først dekket opp ved gjenværende leger i praksisen, før vikar tiltrådte i mars 2017 etter 

avtale med kommunen.  

 

Det har vært flere utlysninger av vikarer, men det er for nemnda noe uklart hva som er årsa-

ken til at det ikke har vært innsatt fast vikar på et tidligere tidspunkt, ut fra de opplysninger 

nemnda har mottatt i saken. 
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Første gang vikariatet ble utlyst var i oktober 2016. Det meldte seg 9 søkere, hvorav 3 trakk 

søknaden. Ingen ble innstilt og oppdekningen ble løst gjennom avtale mellom legesenteret 

og kommunen, herunder arbeidet en legestudent med lisens for å avhjelpe situasjonen ved 

legesenteret. 

 

På nytt ble det søkt etter vikar i april 2017. Det meldte seg 13 søkere hvorav 1 trakk seg. 1 ble 

innstilt, men takket nei. Praksisen ble deretter ivaretatt av lege rekruttert fra vikarbyrå i pe-

rioden mai – medio oktober 2017. 

 

Det har vært utskiftninger av 2 hjemmelsinnehavere det siste året. 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen/hjemmelen har hatt en noe kronglete og lang utlysningshistorikk. 

 

Hjemmelen ble første gang utlyst i mai 2016. Det meldte seg da 8 søkere, 1 kandidat ble inn-

stilt, men takket nei. Det er uklart for nemnda hvorfor ingen av de 7 øvrige ble innstilt.  

 

Hjemmelen ble på nytt utlyst i august 2016 hvor det meldte seg 3 søkere. I følge kommunen 

var ingen av disse aktuelle. Hva som nærmere ligger i dette vites ikke. 

 

Hjemmelen ble atter en gang lyst ut i oktober 2016. Det meldte seg da 8 søkere, hvorav 2 

trakk seg. Av de to som ble innstilt trakk nr 1 seg. Nr 2 var samtidig innstilt til annen ledig 

hjemmel i samme gruppepraksis og takket ja til denne. Det er uklart for nemnda hvorfor 

ingen av de øvrige 4 søkerne ble innstilt. 

 

Hjemmelen ble deretter lyst ut i februar 2017. Det meldte seg 9 søkere, hvorav 3 trakk seg. 1 

ble innstilt, men takket nei. 

 

Hjemmelen ble utlyst i juni 2017. Det meldte seg 13 søkere, hvorav 4 var aktuelle for videre 

prosess. Hvorfor de 9 øvrige ikke var aktuell for dette, er ukjent for nemnda. Av de aktuelle 

ble xxx tilbudt hjemmelen og takket ja. 

 

 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx, har i korthet anført følgende: 

 

Gjenstand for overdragelse er en attraktiv praksis som bør gi gode forutsetninger for inntekt 

og stabilitet for tiltredende lege, med variert arbeid, gode avtaler og hyggelige kolleger. 

 

Pasientgrunnlaget er bygget opp av innehaver fra en 0-liste i 2014.  

Lokalene er sentrale, er nylig renoverte. Legesenteret er et godt sted å jobbe med flinke og 

erfarne kolleger og helsesekretærer. Det er et godt arbeidsmiljø ved senteret med felles lunsj, 

julebord. 
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Legesenteret er populært med god tilstrømning til pasientlistene og det er sjeldent det er 

ledige lister. 

 

Kostnadene ansees å være lave sammenlignet med andre praksiser i xxx. 

 

Det foreligger en god og solid samarbeidsavtale mellom legene som regulerer de fleste for-

hold som leger i samarbeid kan komme ut for. Den nye legen vil tre inni den avtalen.  

 

Det er praktisk talt ikke ledig listekapasitet hos andre leger i kommunen, hvilket innebærer 

at tiltredende part raskt vil kunne påregnet flere pasienter på listen. Ikke minst er det en for-

del at xxx, ettersom xxx leger er sterkt etterspurt. 

 

Kjøper vil uansett ha tilstrekkelig med pasienter fra første dag, de knappe 600 som er på lis-

ten er godt utgangspunkt. Fratredende part har et godt rykte og har vært godt likt, og også 

legesenteret har et godt renommé og hvor pasientene uttrykke tilfredshet med servicen som 

ytes. Dette vil også tiltredende part nyte godt av. 

 

Praksisen er lokalisert attraktivt sentralt i xxx og med flere andre helseaktører i samme byg-

get. Her er det et godt samarbeid. Husleien er gunstig i forhold til beliggenheten.  

 

xxx betalte i 2014 kr 650 000 for å kjøpe seg inn i legesenteret – uten pasienter på listen. Ikke 

bare er der nå et pasientgrunnlag, men det er i tillegg gjort enkelte investeringer på utstyrs-

siden. 

 

Kjøpesummen bør settes til kr 1 150 000, hvor av utstyr/inventar utgjør 150 000 og opparbei-

det praksis (goodwill) utgjør kr 900 000.  

 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Legesenteret har en del investeringsbehov på kort sikt. Bl. a. gjelder dette telefonsystemet 

som er 12 år gammelt og ikke lenger tilfredsstiller dagens krav. Det er videre en utdatert 

nettløsning med bredbånd via Helsenett som medfører at det går tregt å arbeide i systemet 

eksternt. Også de tre undersøkelsesbenkene på legekontorene er slitte og i behov for utskift-

ning. Doppler er av eldre datering og må byttes. 

 

Daglig leder vurderer det slik at verdien på utstyr og inventar er lavere enn i 2014.  

 

Når det gjelder opparbeidet praksis, må det hensyntas at hjemmelen er blitt utlyst flere 

ganger. Dette indikerer at det har vært vanskelig å få en ny hjemmelshaver på plass og at 

praksisen dermed er mindre attraktiv enn selger anfører. 
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Videre er det slik at mange av pasientene på selgers liste i sin tid fulgte med xxx fra xxx hvor 

xxx tidligere drev praksis. Disse har, etter at xxx ble syk, funnet seg ny lege i xxx. Det er ing-

en grunn til å tro at disse på nytt vil søke seg tilbake til xxx når xxx selv slutter i hjemmelen. 

 

Det er tale om en nokså «fersk» liste. Det foreligger frustrasjon hos gjenværende pasienter 

som følge av ustabiliteten på listen over tid.  

 

Nylig ble det solgt en annen praksis i samme legesenter for kr 1 100 000. Dette var en mange-

årig, godt opparbeidet liste med lojale pasienter. Her var det heller ikke frafall på listen som 

følge diskontinuitet. Dette tilsier at kjøpesummen i denne saken bør settes markert lavere. 

 

Praksisens verdi øker ikke fordi tiltredende part er xxx med norsk navn. Dette er ikke fakto-

rer som skal komme selger til gode og har ikke relevans for prisfastsettelsen. 

 

Samlet kjøpesum bør settes til kr 500 000. Det overlates til nemnda å fordele dette på hhv. 

utstyr/inventar og opparbeidet praksis. 

 

 

IV. NEMNDAS SYN PÅ SAKEN  

 

Partene har fri rådighet over sakens gjenstand og nemnda kan ikke treffe en avgjørelse som 

går utenfor partenes påstander. 

 

Utstyr og inventar 

 

Nemnda vil først ta stilling til verdien på utstyret og inventaret. 

 

Det er ikke gitt noen detaljert oversikt over det utstyret og inventaret som er gjenstand for 

overdragelse i saken.  

 

Opplysninger om innkjøpsår, innkjøpspriser mv. er heller ikke angitt. Nemndas avgjørelse 

vil dermed i stor grad måtte tuftes på et skjønn først og fremst basert på befaringen supplert 

med de skriftlige redegjørelsene som partene har gitt. En har også sett hen til driftsselskapets 

næringsoppgaver for så vidt gjelder avskrivninger. Dette er selvsagt ingen nøyaktig måle-

stokk, men gir visse indikasjoner på investeringsomfanget de siste årene. Videre har nemnda 

sett hen til annen nemndspraksis hva gjelder fastlegepraksiser i legesenter med sammen-

lignbart utstyrsnivå. 

 

Selger har krevd kr 150 000.  

 

Kjøper har ikke spesifisert sitt tilbud ift. utstyr og vederlag for opparbeidet praksis.  

 

Etter en helhetsvurdering basert på de forhold som er omtalt ovenfor, anser nemnda at ver-

dien av utstyr og inventar ikke kan ha en lavere verdi enn det som selger har krevd. 

 

I tråd med dette fastsettes verdien av inventar og utstyr til kr 150 000. 
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Vederlag for opparbeidet praksis 

 

Når det gjelder vederlaget for opparbeidet praksis viser nemnda til at selve fastlegehjemme-

len ikke er gjenstand for overdragelse, denne tildeles av kommunen gjennom et forvalt-

ningsvedtak etter forutgående utlysning. 

 

Vurderingen av ”opparbeidet praksis” skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske kri-

terier og er ikke sammenfallende med forretningsbegrepet ”goodwill” slik det tradisjonelt 

kjennes fra andre områder.  

 

Nemndas oppgave vil være å søke å finne merverdien som overtagende lege får som følge av 

at xxx overtar en opparbeidet praksis med et pasientgrunnlag, fremfor å starte praksis uten 

slikt grunnlag.  

 

Forutsetningen er at det skal foretas en skjønnsmessig vurdering og nemnda viser særlig til 

retningslinjene som er vedtatt av sentralstyret i Den norske legeforening.  

 

I følge disse skal verdien av opparbeidet praksis fastsettes etter en helhetsvurdering hvor en 

bl. a. vektlegger følgende relevante kriterier: 

 

 Kontinuitet  

 Type praksis (gruppe- eller solo)  

 Kontorrutiner  

 Opplært personell  

 Attraktivitet/ beliggenhet  

 Driftsresultat 

 Pasientgrunnlag  

 Samarbeidsavtaler  

 Systemer i praksisen (eks journalsystem)  

 Husleieavtaler og andre leieavtaler 

Den innbyrdes og nærmere vekting av kriteriene er ikke angitt i retningslinjene, men er over-

latt til nemnda å avgjøre ut fra det konkrete saksforhold. Det vil også være grunnlag for å 

vektlegge andre, relevante kriterier dersom saken skulle gi foranledning til det. 

Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket søker å balansere mellom fratredende 

parts rettmessige behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av opparbeidede verdier 

praksisen, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte lege skal gis mulig-

het til å starte opp i en praksis.  

Nemnda er av den formening at legesenteret som praksisen er etablert i i det alt vesentlige 

fremstår som en godt drevet, ryddig og velfungerende gruppepraksis.  

Formelle forhold som internavtaler og skriftliggjøring av samarbeidet er det alt vesentlige på 

stell, dog fremstår det noe mangelfullt hva gjelder internkontrollsystem. 
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Lokalene er velfungerende med en tilfredsstillende standard. Legekontorene vurderes å 

være litt små, men tilstrekkelig store til at de tjener sin funksjon. 

Husleienivået vurderes å være markedsmessig sett hen til beliggenhet og standard. 

Et velfungerende hjelpepersonell som er godt innarbeidet i praksisens gjøremål og rutiner, er 

en viktig kontinuitetsbærer i fasen hvor praksisen overdras mellom legene og dermed også 

en sentral faktor for nemndas verdivurdering. I denne sak er de ansatte sekretærene dels 

meget erfarne, mens to av de har mindre erfaring. Hjelpepersonellfaktoren/lønnskostnadene 

vurderes å være moderate.  

Tiltredende part overtar et pasientgrunnlag som på tidspunktet for nemndas befaring var på 

rundt 550 pasienter. Det er sannsynlig at xxx vil kunne bygge dette noe opp relativt kort tid, 

men det selvsagt bero på innsats og arbeid fra tiltredende lege selv, men nemnda anser sam-

tidig at legesenterets drift og opparbeidet personell gir et godt utgangspunkt for at xxx skal 

oppnå en økning opp til gjeldende listetak – om xxx det ønsker. 

Et pasientgrunnlag på rundt 550 pasienter gir uansett tiltredende lege et langt bedre ut-

gangspunkt for driften, med aktivitet og inntjening fra første dag, fremfor med en 0-liste. Det 

er likevel pr i dag ikke tale om en heltidspraksis, hvilket også gjenspeiles i de omsetningstall 

som er fremlagt for nemnda. 

Kostnadsnivået er i og for seg moderat, men gjenspeiler samtidig etter nemndas vurdering 

den standarden som tilbys. 

Det er et faktum at praksisen i et drøyt år har vært gjenstand for diskontinuitet. Dette har 

etter alt å dømme forårsaket en betydelig nedgang i antallet pasienter på listen. 

Nemnda stiller seg noe undrende til at det ikke har vært mulig å få en mer permanent ord-

ning med vikar på plass tidligere, evt. at noen av de foretatte utlysninger av hjemmelen ledet 

til at en ny fast lege var på plass på et langt tidligere tidspunkt. Etter de opplysninger som er 

fremlagt fra kommunens side var det et flere søkere ved alle utlysninger. Bakgrunnen for at 

det likevel ikke kom til avtale med en ny lege tidligere, er imidlertid ikke kjent for nemnda.  

På generelt grunnlag vurderer nemnda at xxx er et relativt attraktivt område å være fastlege i 

og legesenteret hvor denne praksisen er lokalisert, er godt innarbeidet byen.  

Hva gjelder den andre praksisen som nylig har vært omsatt i legesenteret, har ikke nemnda 

tilstrekkelig med opplysninger om prisfastsettelsen til å trekke noen entydig konklusjon. De 

opplysninger vi har fått indikerer imidlertid at verdien av aktuelle praksis vil måtte ligge noe 

lavere.  

Fratredende parts krav på 900 000 ville etter nemndas vurdering være et relevant utgangs-

punkt dersom praksisen hadde hatt et større pasientgrunnlag og ikke hadde samme preg av 

diskontinuitet som tilfellet er i denne saken. Særlig relatert til disse forhold, anser nemnda at 

verdien må settes en del lavere.  
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Samtidig anser nemnda at tiltredende parts tilbud er for lavt og ikke reflekterer de verdier 

xxx faktisk får seg tilført ved praksisoverdragelsen. 

Etter en skjønnsmessig vurdering av de relevante faktorer har nemnda komme til at oppar-

beidet praksis i denne saken skal settes til kr 610 000. 

Samlet vederlag for praksisen blir dermed kr 760 000,-.  

Oppfyllelsesfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

Denne settes til 1 måned regnet fra avgjørelsens datering. 

Nemndskostnader 

Som utgangspunkt skal sakskostnadene etter retningslinjene for nemndsbehandling deles 

likt mellom partene. Likevel kan nemnda, etter begjæring fra en part, pålegge den andre par-

ten å dekke alle eller deler av partens kostnader med saken dersom nemnda finner dette rik-

tig. 

Tiltredende part xxx har i denne saken krevd at fratredende part skal betale en større del av 

sakskostnadene, i det xxx har anført at en mer realistisk tilnærming til verdien av praksisen 

fra fratredende parts side, kunne ledet til at nemndsbehandling ble unngått. 

Nemnda har etter en helhetsvurdering, herunder sett til hen til sakens utfall, ikke funnet 

tilstrekkelig grunnlag for å fravike retningslinjenes utgangspunkt om likedeling.  

Nemndskostnadene blir dermed å fordele med en halvpart på hver part. 

 

******* 

 

Nemndas avgjørelse er på alle punkter enstemmig. 

 

 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 760 000,- - kronersjuhundreogsekstitusen -.  
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2. Betalingsfristen settes til 1 måned regnet fra denne avgjørelsens datering  

3. Partene betaler in solidum – en for begge og begge for en – nemndas omkostninger 

etter oppgave 

 

Bergen/Ålesund/Oslo, 19. oktober 2017    

 

 

 

 

 

Gunnar Ramstad            Nils Grytten    Hanne Valeur 

 

 


