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KJENNELSE 

 

Øystein Hove har begjært midlertidig forføyning overfor Sykkylven kommune med krav 

om at kommunen stanser tilsettingsprosessen av fastlønnede leger og at Hoves 

fastlegehjemmel utlyses i samsvar med kapittel 5 i ASA 4310 - Rammeavtale mellom KS 

og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene.   

 

I Bakgrunnen for begjæringen  

 

Øystein Hove er fastlege i Sykkylven kommune. Hove har drevet allmennlegepraksis i 

kommunen siden 1983. Hove er deleier i Sykkylven Legesenter. Virksomheten ble kjøpt av 

kommunen ved kjøpekontrakt av 26.08.2004. Sykkylven Legesenter er i dag eneste 

legesenter i kommunen. Sykkylven Legesenter har totalt sju ansatte, hvorav fire 

allmennpraktiserende leger, og sysselsetter 5,1 årsverk. Eierne har de senere år gjort 

betydelige investeringer.   

 

Hove har vært tildelt en fastlegehjemmel siden fastlegeordningen ble innført i 2001. 

Gjeldende avtale mellom Hove og Sykkylven kommune ble inngått med virkning fra 

01.01.2016, jf. individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning for sjølvstendig 

næringsdrivande. Den erstatter tidligere avtale mellom partene fra 2013. Det fremgår av 

avtalen at partenes rettigheter og plikter følger av helse- og omsorgstjenesteloven, forskrift 

om fastlegeordningen, ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening 

om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene og av tariffavtaler. Hove har 1650 

pasienter på pasientlisten tilhørende sin fastlegehjemmel.  

 

Ved epost av 04.09.2018 til Sykkylven kommune sa Hove opp sin fastlegehjemmel med 

virkning fra 15.09.2018. Det fremgår av Hoves epost at siste arbeidsdag blir 15.03.2019. 

Kommunalsjef Eli Otterlei bekreftet i brev av 05.09.2018 at oppsigelsen var mottatt. 

Otterlei ba samtidig om tilbakemelding fra Hove om han kommer til å fremsette krav om 

kompensasjon etter ASA 4310. Otterlei gjør i sitt brev oppmerksom på at det verken i 

Sykkylven kommune eller andre kommuner av samme størrelse som Sykkylven, har vært 

praksis med å få kompensasjon i slike tilfeller.  

 

Den 18.09.2018 fremla rådmannen for levekårsutvalet, formannskapet og kommunestyret 

et saksfremlegg med forslag til vedtak om at rådmannen gis fullmakt til å opprette et 

kommunalt legesenter i Sykkylven fra 01.03.2019. Fra saksfremlegget gjengis:      

 

«Rekruttering av nye fastlegar har vist seg å vere svært utfordrande for mange kommunar. 

Utviklinga dei siste 3-5 åra har gått i retning av: kortare fastlegelister (800 - 1000) og fast 

løn for fastlegar. For å legge til rette for betre rekruttering av nye fastlegar til kommunen, 

og som ei vidareføring av den vedtekne Plan for legetenester (K-sak 41/15), rår 

rådmannen til at det vert oppretta eit kommunalt legesenter der fastlegestillingane vert 
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oppretta som fastlønna legestillingar. Hovudoppgåvene til desse legane vil vere 

fastlegeoppgåver for si tildelte liste og offentlege allmennmedisinske oppgåver. 

Turnuslegestilling (LIS 1) kan og knytast til legesenteret.  

I fyrste omgang vert det foreslått at det vert etablert eit kommunalt legesenter for 2-3 

fastlønna fastlegar/kommunelegar og LIS 1 -lege, med muligheit for utviding dersom 

behovet viser seg. Det vert foreslått at den siste ledige fastlegeheimelen med 1650 listeførte 

personar av rekrutteringsmessige grunnar vert delt opp i to fastlønsstillingar med ca 825 

listeførte personar kvar.»  

I brev av 02.11.2018 fra advokat Øyvind Gjelstad til Hove er det opplyst at kommunestyret 

i Sykkylven den 22.10.2018 vedtok å opprette et kommunalt legesenter. Videre at Hoves 

fastlegehjemmel omgjøres til to fastlønnede legestillinger i det kommunale legesenteret. 

Fra brevet gjengis:  

«Dette får den umiddelbare konsekvensen at det ikke vil bli rekruttert en ny 

næringsdrivende lege som du vil kunne overdra din praksis til etter ASA 4310 punkt 5.6.»  

 

Og videre:  

«Hvis kommunen med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven i stedet velger ikke å 

videreføre kjøp av tjenester fra næringsdrivende leger, men selv velger å produsere 

tjenesten gjennom egne ansatte, må kommunen ha anledning til dette. I alle fall når det 

gjøres etter at legen med avtale med kommunen selv har sagt opp denne. Når kommunen 

benytter seg av sin rett til selv å velge hvordan kommunens lovpålagte tjenester skal 

produseres, innebærer ikke dette uten videre at kommunen skal måtte betale erstatning til 

legen som da ikke får solgt sin praksis til annen lege. 

Selv om man her skulle lagt til grunn at kommunen gjennom en slik omorganisering må 

dekke det tap du lider som følge av at du ikke får solgt din praksis, vil verdien av en 

legepraksis i Sykkylven kommune være svært begrenset. Dette selv om du i mange år har 

opparbeidet en meget velfungerende praksis. Det er et faktum fra kommunens side at 

kommunen ikke får et tilfredsstillende søkergrunnlag for rekruttering av lege til kommunen 

dersom legene som søker blir forespeilt en plikt til å betale seg inn i en opparbeidet 

praksis. En plikt til å betale vederlag for opparbeidet praksis er direkte 

rekrutteringshindrende.»   

Avslutningsvis skriver advokat Gjelstad:  

«Sykkylven kommune har imidlertid satt stor pris på at du gjennom mange år har 

representert og gitt kommunen en stabil legesituasjon. Sykkylven kommune er derfor 

innstilt på å gå i forhandlinger med deg for eventuelt å bli enige om en kompensasjon for 

at du ikke kan få overdratt praksisen din til en overtakende lege. Jeg vil bistå kommunen 

også i denne sammenheng. 

Til denne prosessen er det ønskelig med tilbakemelding fra deg om hvilke elementer som 

du mener kommunen skal kompensere for herunder den dokumentasjon som ligger til 
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grunn for dette.»  

 

Den 12.11.2018 lyste Sykkylven kommune ut to fastlønnede legestillinger fra 01.03.2019, 

med søknadsfrist 29.11.2018. Kommunen er etter det opplyste nå i en intervjuprosess med 

søkere.  

 

Begjæring om midlertidig forføyning fra Hove innkom tingretten 20.11.2018. Tilsvar i 

saken ble inngitt 07.12.2018. Muntlig forhandling ble gjennomført 13.12.2018. Hove møtte 

og avga forklaring. Rådmann May Helen Molvær Grimstad møtte og forklarte seg som 

kommunens partsrepresentant. I tillegg ble det ført ett vitne og dokumentert fra 

dokumentsamling. Det vises til rettsboken.    

II Partenes påstander og grunnlaget for disse 

Øystein Hove har nedlagt slik påstand:   

 

1. Sykkylven kommune stanser tilsettingsprosessen av fastlønnede leger med umiddelbar 

virkning. Hoves fastlegehjemmel utlyses umiddelbart i samsvar med ASA 4310 

kapittel 5.  

2. Sykkylven kommune dømmes til å betale sakens omkostninger.  

 

Til støtte for sin påstand har Hove i det vesentlige gjort gjeldende:  

 

Hove har et krav på at Sykkylven kommune utlyser hans fastlegehjemmel som en 

eksisterende hjemmel i samsvar med ASA 3410 kapittel 5. Kravet er sannsynliggjort, jf. 

tvisteloven § 34-2 (1).  

 

Sykkylven kommune har ikke rett til å omgjøre Hoves fastlegehjemmel som vedtatt 

22.10.2018. Hove har en avtalefestet rett til å overdra sin fastlegepraksis til annen lege. 

Retten følger av ASA 4310 punkt 5.6 og ordlyden i bestemmelsen er klar. En omgjøring av 

Hoves fastlegehjemmel som vedtatt av Sykkylven kommune, bryter med Hoves 

grunnleggende rettighet til å overdra sin legepraksis til annen lege.  

 

Hove har vært tildelt fastlegehjemmel som privatpraktiserende allmennlege i Sykkylven 

kommune siden fastlegeordningen ble innført i juni 2001. Det dreier seg her om en 

eksisterende fastlegehjemmel. Avtaleverket skiller mellom eksisterende og nyopprettede 

fastlegehjemler. Det er utelukkende ved tildeling av nyopprettede fastlegehjemler at 

kommunen står fritt i valget mellom tildeling til kommunalt fast ansatt lege eller til 

privatpraktiserende lege. Dette er avtaleregulert i ASA 4310 punkt 5.2 hvor det heter at 

«Ledighet i allerede eksisterende hjemmel lyses ut med eksisterende lokalisering». Det 

samme fremgår av protokoll fra 2006 om ny rammeavtale for 2006-2008 punkt 14, av Den 

norske legeforenings kommentarutgave til rammeavtalen for perioden 2013-2014 punkt 5.2 

og av Legetjenesten i kommunene - KS’ kommentarer (sist endret april 2016) punkt 14. 

ASA 4310 punkt 5.4 skiller også mellom ny og ledig avtalehjemmel. Punkt 5.7 om flytting 
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støtter også opp under Hoves avtaleforståelse.         

 

Det ligger ikke mer i kommunens «sørge for»-ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-1 enn at kommunen plikter å tilby en fastlegeordning. Kommunen kan tilby tjenesten 

selv eller gjennom avtale med andre, jf. lovens § 3-2 nr. 4 og § 3-1 femte ledd. Det følger 

av lovforarbeider, jf. Ot.prp. nr. 99 (1998-1999) punkt 4.4.1, at hovedmodellen i 

fastlegeordningen bygger på at selvstendig næringsdrivende leger inngår fastlegeavtaler 

med kommunen.  Kommunen er bundet av avtaler, og «sørge for»-ansvaret gir ikke 

kommunen rett til omgjøring av Hoves fastlegehjemmel. Når kommunen først har valgt å 

tildele Hove fastlegehjemmel, er kommunen bundet og kan ikke ensidig omgjøre 

hjemmelen. Dette selv om økonomisk kompensasjon tilbys. Ordinær utlysning av ledig 

hjemmel har også vært vanlig praksis i kommunen frem til nå.  

 

Det foreligger ikke forhold som gir grunn for at kommunen kan gå fra en klar 

rammeavtale. Det er flere interessenter til å overta Hoves praksis, og det er ikke eksempler 

på at fastlegehjemler ikke har blitt besatt. Kommunen har heller ikke forsøkt å lyse ut 

Hoves fastlegehjemmel. Hove har sagt seg villig til å fortsette som vikar inntil ny lege i 

hans praksis er på plass.      

 

Sikringsgrunn er sannsynliggjort, jf. tvisteloven § 34-2 (1), jf. § 34-1 (1) bokstav b). 

Kommunens pågående ansettelsesprosess gjør det nødvendig med en midlertidig 

forføyning for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge vesentlig 

skade eller ulempe. Dersom tilsettingsprosessen ikke stanses, mister Hove sin rett til å 

overdra sin praksis til annen lege, noe som også vil gi negative økonomiske virkninger for 

de andre legene i gruppepraksisen ved Sykkylven Legesenter. Hove vil få en svært sårbar 

forhandlingsposisjon dersom han må forhandle med kommunen om økonomisk 

kompensasjon i forhold til reelle forhandlinger med annen lege om overdragelse av sin 

legepraksis. Det ligger betydelige verdier i praksisen etter senere års investeringer, og 

Hove får som utleier av bygget også leieinntekter fra legene ved senteret. Hove vil ikke 

kunne ivareta sine interesser på samme måte om han må forhandle med kommunen om en 

kompensasjon. Kommunens brev av 05.09.2018 og advokat Gjelstads brev av 02.11.2018 

om at verdien av legepraksis i Sykkylven kommune er svært begrenset, indikerer 

vanskelige forhandlinger. Ved uenighet om kompensasjon vil spørsmålet måtte løses av 

domstolen, noe som er betydelig mer kostnads- og ressurskrevende enn nemndsordningen 

som ellers benyttes ved prisuenighet. 

 

En stansing av tilsettingsprosessen vil ikke påføre kommunen skade eller ulempe som står i 

åpenbart misforhold til Hoves interesse i at hans begjæring tas til følge, jf. tvisteloven  

§ 34-1 (2). Legepraksisen vil uansett bli ivaretatt av vikarlege eller av Hove selv inntil ny 

lege som overtar Hoves praksis er på plass. Etter bestemmelsen kreves «åpenbart 

misforhold» mellom partenes interesser. Lovens terskel er høy, og vilkåret er her ikke 
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oppfylt.          

 

Sykkylven kommune har nedlagt slik påstand:   

 

1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge 

2. Sykkylven kommune tilkjennes sakens omkostninger.  

 

Til støtte for sin påstand har kommunen i det vesentlige gjort gjeldende:  

 

Hove har ikke sannsynliggjort verken krav eller sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 34-2 (1).  

 

Sykkylven kommune har adgang til å omgjøre Hoves fastlegehjemmel til to 

fastlegestillinger i ansettelsesforhold mot å betale Hove økonomisk kompensasjon. Hove 

har utelukkende en økonomisk interesse i saken knyttet til økonomisk oppgjør for salg av 

sin legepraksis. Det er Hoves rett til et overdragelsesbeløp som er avtalebeskyttet. Andre 

faktorer inngår i risikoen ved næringsdrift. Sykkylven kommune har ved flere anledninger 

erkjent ansvar for å dekke det tap Hove lider ved ikke å få solgt sin praksis, jf. advokat 

Gjerstads brev av 02.11.2018 til Hove, advokat Gjelstads epost av 08.11.2018 til 

legeforeningen og kommunens tilsvar. Ansvaret ligger dessuten som en premiss for 

kommunestyrets vedtak, jf. endring i protokollen inntatt i faktisk utdrag på side 97.  Det 

foreligger praksis om utmåling av kompensasjon, jf. dokumenter inntatt i faktisk utdrag på 

side 105, 108 og 112.  Så lenge kommunen betaler kompensasjon, foreligger det ingen 

sikringsgrunn og begjæringen om midlertidig forføyning kan ikke tas til følge.  

 

ASA 4310 er en integrert del av fastlegeavtalen mellom Hove og Sykkylven kommune, 

men omgjøring av tilknytningsforholdet, fra kjøp av legetjenesten til produksjon av 

legetjenesten, er ikke regulert i ASA 4310.  

 

Kommunens omgjøringsadgang følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, 

jf. femte ledd, som pålegger kommunen et «sørge for»-ansvar for helsetjenester til 

innbyggerne. Reglene er en videreføring av tidligere kommunehelsetjenestelov §§ 1-1, 1-3 

og 4-1. Viktigheten av at kommunens rett til å velge organisasjonsform i framtida ikke 

måtte bindes opp i avtaler, følger av lovforarbeidene til den tidligere 

kommunehelsetjenesteloven, jf. Ot.prp. nr. 66 (1981-1982) punkt 3.3.  

 

Det har aldri vært meningen at ASA 4310 skulle hindre kommunen i å kunne ivareta sitt 

«sørge-for»-ansvar og ha adgang til å omgjøre fastlegehjemler. Meningen med ASA 4310 

er å etablere avtaleforpliktelser mellom den legen som slutter og den legen som begynner. 

Fastlegereformen i 2001 endret ikke på dette. Kommunenes Sentralforbund (KS) har i A-

rundskriv fra 2006 lagt til grunn at kommunen står fritt til å endre driftsform ved ledighet i 

en hjemmel, jf. faktisk utdrag side 150. KS sin avtaleforståelse er kommunisert til 

Legeforeningen som tidligere aldri har signalisert uenighet. KS har da lagt til grunn at det 
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er enighet om denne avtaleforståelsen. Det vises også til KS sin kommentar til regelverket 

fra april 2016, inntatt i faktisk utdrag på side 183 hvor retten til ensidig å endre driftsform 

mot økonomisk kompensasjon fremgår. I faktisk utdrag på side 160 hvor det står 

«beslutter», menes med det ensidig beslutning fra kommunen. ASA-avtalen fra 1984 

hadde regler om innløsning, jf. A-rundskriv inntatt i faktisk utdrag på side 136 og B-

rundskriv inntatt i faktisk utdrag på side 142.    

 

Også reelle hensyn understøtter kommunens lovforståelse og forståelsen av avtaleverket. 

Kommunen må ha adgang til å omgjøre fastlegehjemler for å løse legemangel.  

 

Hoves interesse i å få medhold i den midlertidige forføyningen står i åpenbart misforhold 

til den skade eller ulempe som kommunen blir påført om begjæringen tas til følge, jf. 

tvisteloven § 34-1 (2). Kommunen trenger å få dekket opp sitt behov for flere leger. 

Kommunens nye legesenter skal åpne 01.03.2019 og legene må da være tilsatt. 1650 

innbyggere vil stå uten fastlege om begjæringen tas til følge. En reversering av 

kommunens vedtak om omgjøring vil gi dårligere legetjenester for pasientene.  

 

Domstolen kan uansett ikke pålegge kommunen å utlyse fastlegehjemmelen i samsvar med 

ASA 4310 kapittel 5 slik Hove har lagt ned påstand om. Domstolen kan ikke avsi dom for 

realiteten når et forvaltningsvedtak prøves, jf. Rt-2009-170 med henvisning til Rt-2001-

995.  

 

III Rettens vurdering  

 

Den som har et krav på annet enn penger kan få midlertidig forføyning for sitt krav dersom 

han sannsynliggjør et krav og sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 34-2 (1). Retten legger til 

grunn at beviskravet er sannsynlighetsovervekt.  

 

Retten vurderer først om det er mest sannsynlig at Hove i en etterfølgende rettssak vil nå 

frem med sitt krav om at kommunen ikke kan omgjøre fastlegehjemmelen som er tildelt 

ham.  

 

Sykkylven kommune har i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd 

tildelt Hove fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende, jf. individuell avtale om 

allmennpraksis i fastlegeordning. Avtalen er bestemmende for legens rettigheter og plikter 

og er dermed et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. helse- og omsorgstjenesteloven  

§ 2-2, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav a) og bokstav b).  

 

Forvaltningsloven § 35 setter begrensninger for omgjøringsadgangen, jf. første ledd 

bokstav a) som sier at omgjøringen ikke må være til skade for den vedtaket retter seg mot. 

Etter forvaltningsloven § 35 siste ledd gjelder denne begrensningen i omgjøringsadgangen 

likevel ikke «når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av 
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alminnelige forvaltningsrettslige regler».    

 

Vedtaket, som i dette tilfellet er den individuelle avtalen mellom Hove og Sykkylven 

kommunen, har ingen bestemmelser om omgjøring. Avtalen viser til at partenes rettigheter 

og plikter følger av blant annet helse- og omsorgstjenesteloven og rammeavtale mellom 

KS og Den norske legeforening (ASA 4310).  

 

Rammeavtalen regulerer rammebetingelser mellom en kommune og lege som er 

selvstendig næringsdrivende, jf. ASA 3410 punkt 2. Kommunens administrasjon av 

avtalehjemler er regulert i ASA 4310 punkt 5. Punkt 5.2 første ledd lyder:  

 

«Kommunen avgjør lokalisering av nyopprettet hjemmel. Ledighet i allerede eksisterende 

hjemmel lyses ut med eksisterende lokalisering, med mindre annet avtales med fratredende 

lege.»   

 

I saken mellom Hove og Sykkylven kommune dreier det seg om en eksisterende 

fastlegehjemmel. Retten mener at ordlyden i avtalebestemmelsen er klar og begrenser 

kommunens administrasjon av avtalehjemler. Det følger av bestemmelsen at kommunen 

ikke kan lyse ut Hoves fastlegehjemmel med annen lokalisering enn Sykkylven Legesenter 

om partene ikke avtaler annet. Retten mener at avtalebestemmelsen etter sin ordlyd må 

forstås slik at Sykkylven kommune ikke fritt kan tildele ledig hjemmel etter Hove til lege 

på annen lokalisering enn den eksisterende som er Sykkylven Legesenter. 

Avtalebestemmelsene i ASA 3410 punkt 5.6 underbygger denne avtaleforståelsen når 

bestemmelsene leses i sammenheng. Retten viser særlig til punkt 5.6 første, fjerde, femte 

og sjette ledd.  

 

Spørsmålet blir etter dette om noe annet følger av helse- og omsorgstjenesteloven som gjør 

at Hoves rettigheter etter nevnte bestemmelser ASA 3410 må tolkes innskrenkende eller 

settes til side, jf. henvisningen til helse- og omsorgstjenesteloven i den individuelle avtalen 

mellom partene.  

 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, jf. § 3-2 nr. 4, har kommunen en 

plikt til å sørge for en fastlegeordning, enten ved å yte tjenesten selv eller ved å kjøpe 

tjenesten av andre, jf. § 3-1 femte ledd. Bestemmelsene viderefører tidligere 

kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov, jf. Prop. 91 L (2010-2011). I tidligere 

lovforarbeider, jf. Ot.prp. nr. 66 (1981-1982) punkt 3.3.3.7. og Ot.prp. nr. 99 (1998-1999) 

punkt 5, er den nærmere utformingen av avtaler mellom privatpraktiserende og kommuner 

drøftet. Lovgiver har pekt på de ulike hensyn som bør ivaretas, men har overlatt den 

nærmere reguleringen av rammene til sentrale avtaler mellom kommunesektoren og 

legeforeningen. I førstnevnte lovproposisjon er det blant annet uttalt om de kryssende 

hensyn:  
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«At kommunene må sikres rett til å utforme en helsetjeneste som de overlates ansvaret for, 

må veies mot hensynet til at yrkesutøverne i privat praksis idag, og nye som kommer til i 

framtida, må kunne føle seg sikre på at det som bygges opp av dem ikke kan settes en strek 

over ved et kommunestyrevedtak. Ellers er det vanskelig å se at man legger forholdene til 

rette slik at den private driftsform sikres som et reelt alternativ. 

 

Dette hindrer ikke at kommunestyrene må kunne stå fritt om en praksisavtale blir ledig, 

enten det skjer ved at legen eller fysioterapeuten sier opp avtalen for å gå over i annet 

arbeid, flytter, pensjoneres eller dør, slik at den private praksis kan inndras eller overføres 

til en annen.» 

 

Retten bemerker at lovgiver her har valgt å ikke regulere de nærmere rettigheter og plikter 

mellom kommune og lege, men har lagt opp til at det skal fremforhandles i sentrale avtaler. 

Retten er derfor ikke enig med Sykkylven kommune i at en adgang til omgjøring av 

allerede tildelt fastlegehjemmel følger av «sørge-for»-ansvaret som er fastsatt i helse- og 

omsorgstjenesteloven.    

 

KS har i kommentarer til avtaleverket uttalt at ved ledighet vil kommunen i prinsippet stå 

fritt til endre driftsform mot at kommunen dekker det tapet som legen får ved ikke å kunne 

overdra privatpraksisen til ny lege. Sykkylven kommune har anført at legeforeningen har 

gitt uttrykk for samme forståelse i kommentarer til rammeavtalen punkt 5.2, jf. faktisk 

utdrag på side 159-160.  

 

Retten finner ikke at legeforeningens kommentarer må forstås slik kommunen anfører. Det 

vises til at legeforeningen i kommentaren til rammeavtalen punkt. 5.2 skriver:  

  

«Eksisterende hjemler skal utlyses ved den lokalisering praksisen har ved fratredelse. 

Dette har betydning for fratredende leges mulighet til å overdra praksisen. Unntak 

kan gjøres der fratredende lege aksepterer at praksisen blir flyttet. Fratredende lege 

kan da kreve forhandlinger med kommunen, for eksempel om kompensasjon for et 

eventuelt økonomisk tap flyttingen medfører.»  

 

Det fremgår her at unntak fra tildeling av ledig hjemmel til lege på samme lokalisering 

krever samtykke fra fratredende lege. Også vitnet Anne Kjersti Befring sin forklaring 

underbygger at legepraksis og tildelt hjemmel hører sammen.  

 

Retten kan etter dette ikke legge til grunn en felles forståelse av rammeavtalen på dette 

punkt mellom KS og legeforeningen.     

 

Retten mener at Hove uansett må kunne forholde seg til sin individuelle avtale som sier at 

rettigheter og plikter blant annet reguleres av ASA 4310. Ordlyden i rammeavtalens 

punkt.5.2 er klar, og etter rettens syn hindrer avtalebestemmelsen kommunen i å lyse ut 
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ledighet i en allerede eksisterende fastlegehjemmel med annen lokalisering enn fratredende 

leges lokalisering. Dette innebærer at kommunen ikke kan tildele Hoves fastlegehjemmel 

til lege som ikke trer inn i praksisen ved Sykkylven Legesenter. Kommunen som Hoves 

avtalepart må - slik retten ser det - bære risikoen for at avtalen med Hove ikke inneholder 

et forbehold om omgjøring ved ledighet i hans hjemmel. Kommunen må betraktes som den 

profesjonelle parten i avtaleforholdet med Hove. Når ordlyden i rammeavtalen punkt. 5.2 

er så klar som den er, hadde kommunen en oppfordring til ved tildeling av hjemmelen å 

sørge for en annen regulering dersom de hadde behov for det.  

 

Retten er etter dette kommet til at Hove har sannsynliggjort et krav på å få overdra 

fastlegehjemmelen til annen lege sammen med overdragelsen av sin legepraksis.  

 

Retten må dernest ta stilling til om sikringsgrunn er sannsynliggjort, jf. tvisteloven § 34-1 

(1) bokstav b). Etter bestemmelsen kan retten beslutte midlertidig forføyning når det finnes 

nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en 

vesentlig skade eller ulempe.            

 

Kommunen har anført at sikringsgrunn ikke kan foreligge fordi kommunen er villig til å 

dekke Hoves økonomiske tap ved ikke å få solgt sin praksis til annen lege.   

 

Retten mener at muligheten for å få erstatning er ett av flere momenter i vurderingen etter 

§ 34-(1) bokstav b), jf. Rt-1996-1625. Skade eller ulempe etter § 34-1 bokstav b) kan også 

være av ikke-økonomisk art. Retten legger etter dette til grunn at retten kan beslutte en 

midlertidig forføyning selv om kommunen har sagt seg villig til å betale Hove erstatning.   

 

Retten er kommet til at sikringsgrunn er sannsynliggjort. Retten har i sin vurdering lagt 

vekt på at Hove vil påføres en betydelig ulempe ved ikke å få solgt sin legepraksis. Etter 

avtalen med kommune har han et krav på det. Han har innrettet seg etter en slik rettighet, 

også overfor de øvrige legene ved Sykkylven legesenter og har etter det opplyste flere 

interessenter til sin praksis. Hoves posisjon i forhold til å kunne ivareta sine rettigheter og 

interesser, vil bli betydelig svekket dersom hans krav ikke sikres. Retten har lagt stor vekt 

på at Sykkylven kommune overfor Hove har vært forbeholdne med hensyn til sin plikt til å 

dekke hans tap fullt ut, jf. kommunens bekreftelse av oppsigelsen og brev av 02.11.2018 

fra advokat Gjelstad hvor det fremgår at omgjøring av fastlegehjemmelen til Hove ikke 

uten videre innebærer at kommune skal betale erstatning. Det følger der også at en 

erstatning i så fall vil bli begrenset da kommunen uttaler at verdien av Hoves legepraksis 

vil være svært begrenset. Det ligger i kommunens uttalelser om erstatning og verdsetting at 

Hove har et sterkt behov for en midlertidig forføyning idet han mest sannsynlig vil påføres 

økonomisk skade om begjæringen ikke tas til følge. Særlig sett på bakgrunn av de 

investeringer som etter det opplyste er gjort ved Sykkylven Legesenter de senere årene og 

den goodwill Hove har opparbeidet over mange år. Når retten er kommet til at det er 

sannsynliggjort at Hove har et krav og han mest sannsynlig heller ikke vil få dekket sitt tap 
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fullt ut, er det nødvendig for Hove å få rettens kjennelse om midlertidig forføyning. 

Kommunen har fattet vedtak om omgjøring og er etter det opplyste allerede i gang med 

intervjuprosessen for tilsetting av to nye fastleger. Kommunen har heller ikke sagt seg 

villige til å utsette vedtaket fra oktober d.å. i påvente av en endelig løsning. Hove har da 

ikke andre tiltak til rådighet enn midlertidig forføyning.  

 

Retten må gjøre en avveining av Hoves interesse i å få midlertidig forføyning opp mot den 

skade eller ulempe som kommunen blir påført, jf. tvisteloven § 34-1 (2). Retten anser ikke 

at sikkerhetsstillelse fremfor en midlertidig forføyning er aktuelt i denne saken.  

 

Rådmann i Sykkylven kommune, Molvær Grimstad, forklarte i retten om bakgrunnen for 

saksfremlegget til kommunen som førte frem til vedtaket om omgjøring av Hoves 

fastlegehjemmel. Etter en forvaltningsrevisjonsrapport om legetjenester fikk hun som ny 

rådmann for rundt fire år siden i oppdrag om å se nærmere på en legeplan, legedekningen 

mv. Hun forklarte at kommunen nå er i gang med en intervjuprosess. Det er to søkere 

hvorav én med erfaring. En stansing av prosessen nå vil føre til en stansing av prosessen 

med etablering av et nytt kommunalt legesenter og vil også kunne føre til at kommunen 

mister gode kandidater. Det ble ikke opplyst noe ytterligere om status i prosessen med 

etableringen av et nytt kommunalt legesenter.  

 

Hove har på sin side opplyst om fire interessenter til overtakelse av hans praksis. Hove har 

også opplyst at pasientene ikke vil bli skadelidende idet han eller annen vikar kan arbeide 

inntil ny lege er på plass dersom det skulle bli behov for det.  

 

Retten er kommet til at den ulempen kommunen påføres ved at gjennomføringen av det 

kommunale vedtakets del om tilsettingen av to fastlønnede legestillinger unnlates til saken 

mellom partene er endelig avgjort, ikke står i åpenbart misforhold til Hoves interesse i at 

midlertidig forføyning besluttes, jf. at loven krever et kvalifisert misforhold. Retten har 

vektlagt at Hove har en sterk interesse i å få overdra sin praksis med fastlegehjemmelen 

etter avtale med kommunen og at det er betydelig usikkerhet ved om Hove får dekket sitt 

fulle tap. Retten finner ikke at det i denne saken foreligger så sterke samfunnsmessige 

interesser at Hoves interesser må vike. Det vises til det som er fremkommet om løsninger 

for at pasientene ivaretas om ikke ny lege er på plass fra 15. mars 2019.     

 

Begjæringen om midlertidig forføyning tas til følge for den del som gjelder stansing av 

gjennomføringen av det kommunale vedtaket om tilsettingen av to fastlønnede leger. 

Retten kan ikke fastsette i kjennelsen en plikt til å utlyse fastlegehjemmelen i samsvar med 

ASA 4310 punkt 5 slik det er påstått fra Hove. Retten kan nå ikke avgjøre realiteten i det 

underliggende kravet.   

 

Bortfall av den midlertidige forføyningen som retten nå beslutter, reguleres av tvisteloven 
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§ 34-6.  

  

Etter resultatet skal Hove tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven § 32-2, jf. § 20-2. Hoves 

prosessfullmektig har krevet tilkjent kroner 29.200 med tillegg av rettsgebyr i fremlagte 

kostnadsoppgave. Rettsgebyret utgjør kroner 2.825. Det er opplyst i oppgaven at det ikke 

skal beregnes merverdiavgift. Det er fra motparten ikke reist innsigelser mot salærkravet. 

Retten finner kravet ut fra sakens art og omfang nødvendig og rimelig for å ivareta Hoves 

interesser i saken. Sykkylven kommune pålegges å erstatte Hove sine sakskostnader med 

kroner 32.025.      
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SLUTNING 

 

1. Sykkylven kommune skal unnlate å gjennomføre den delen av vedtaket av 22.10.2018 

som gjelder tilsetting av to fastlønnede leger i fastlegehjemmel tildelt Øystein Hove.    

 

2. Sykkylven kommune betaler til Øystein Hove 32.025 – trettitotusenogtjuefem – kroner 

i erstatning for sakskostnader. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker regnet fra 

forkynnelse av denne kjennelsen.  

 

 

 

Hanne Ombudstvedt 

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  




