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FLO 

NEMNDAVGJØRELSE  25.03. 2020 

Overdragelse av fastlegepraksis i Askøy kommune 

 

Kjøper: xxx 

Selger: xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Ole Johan Bakke 

Nemndmedlem: Gunnar Ramstad 

 

Innledning 

 

Nemndens mandat er å fastsette pris for overdragelse av xxx fastlegepraksis i 

xxx kommune. 

Grunnlaget for nemndens arbeid og avgjørelse er gjeldende rammeavtale 

mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og DNLF om privat 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6,  og retningslinjer 

for nemndsbehandling ved overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen 

utarbeidet av Den norske Legeforening. 

 

Selger og kjøper har på forhånd akseptert at nemndens avgjørelse er bindende 

for begge.  

 

Selger har krevd kr 250 000 for inventar/utstyr og kr 1 000 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr 1 250 000. 

 

Kjøper har tilbudt totalt kr 800 000, og ikke fordelt summen på inventar/utstyr 

og opparbeidet praksis. 

 

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor rammen av kjøpers bud og selgers krav.   

 

Selger har anmodet om at nemnden avgjør saksomkostningsspørsmålet.  

 

Kjøper overtar praksisen når nemndavgjørelsen foreligger. 

 

Opparbeidet praksis 

 

Verdien av opparbeidet praksis defineres som den verdien det representerer for 

kjøper å kunne tre inn i denne aktuelle praksisen, fremfor å måtte etablere en 

helt ny praksis.   
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Vurderingen skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske kriterier. 

Nemnden skal i sin avgjørelse ta hensyn til både at selger skal ha noe igjen for å 

bygge opp en velfungerende praksis, og at rekrutteringen til praksisen ikke skal 

vanskeliggjøres som følge av høy prising. 

 

Legeforeningen har fastsatt følgende kriterier som inngår i verdivurderingen: 

 

• Attraktivitet/Beliggenhet 

• Type praksis 

• Personell 

• Systemer i praksisen 

• Kontorrutiner 

• Samarbeidsavtaler 

• Pasientgrunnlag 

• Kontinuitet 

• Husleie og andre avtaleforhold 

• Omsetning/Resultat 

 

Nemnden kan også legge vekt på andre relevante forhold som kan påvirke 

verdien. 

 

Nemndens saksbehandling og underlagsmateriale 

 

To av nemndens medlemmer (nemndens leder og Ole Johan Bakke) har vært på 

befaring i lokalene, og hatt møte med partene. Nemnden hadde på forhånd 

mottatt redegjørelser  og dokumentasjon fra begge parter.  

 

Sakens bakgrunn 

 

Selger har drevet praksisen siden 2008, og sa opp hjemmelen 15.01.2019.  

Hjemmelen har vært utlyst to ganger, senest i juni 2019. Selger har vikariert i 

praksisen  fra 15.07 – 01.12.2019. Fra januar betjenes listen av en annen vikar. 

Kommunen kjøper hjemmelen.  Det ble i høst gjort avtale med xxx om at 

hjemmelen skal deles i to, og betjenes av fire leger, som også arbeider i xxx.  

Xxx  skal lønne dem, og kommunen skal sørge for at de får godkjent tjeneste til 

spesialisering i allmenn medisin. Kommunen skal bekoste husleie, 

hjelpepersonell og utstyr.  Dette skal skje gjennom leieavtale med driftsselskapet 

som legene har – se neste avsnitt. 

 

Type praksis 

 

Gruppepraksis med tre leger i driftsselskap, organisert som DA.  
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DAet eier inventar/utstyr.  Alle legene har vært arbeidsgiver for de ansatte.  

Utenom driftsselskapet eier selger en andel i eiendomsselskapet, som eier 

lokalene.  

DAet leier sin del av lokalene av eiendomsselskapet. Kjøper skal ikke kjøpe 

selgers andel i verken driftsselskapet (DAet)  eller eiendomsselskapet, men leie 

av driftsselskapet. 

 

Det ble i nemndsmøtet opplyst at de xxx gjenværende legene nettopp har 

opprettet et nytt DA, der selger ikke er medeier.  Det er imidlertid ingen tvil 

eller uenighet med de andre legene om at selger eier 1/3 av alt utstyret.   

 

Beliggenhet/lokaler 

 

Legesenteret er lokalisert på xxx, ca. et kvarters kjøring fra xxx sentrum.   

Det er bussholdeplass like i nærheten, og gratis parkering rett utenfor. Lokalene 

er i første etasje. 

 

De ble totalrenovert i 20xx, og består  av : 

 

• Felles venterom med fysioterapeut 

• Pasienttoalett 

• Ekspedisjon for legesenteret 

• Laboratorium 

• Undersøkelsesrom/Skadestue med direkte inngang for ambulansepasienter 

• 4 legekontorer, hvorav tre svært romslige  

• To mindre lager-rom, hvorav ett benyttes som arkiv og ett til møbler etc 

• Vaskerom 

• Møterom med kjøkkenkrok, som deles med psykolog 

• To personaltoaletter og ett ekstra pasienttoalett 

•  

Personalet: 

 

Det er tre helsesekretærer i 100% stilling og to i 60% stilling.  I tillegg er det 

ansatt rengjøringspersonale i 25% stilling.  De ansatte har innskuddspensjon i 

DnB. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, og har implementert 

Trinnvis kvalitetssikringssystem som beskriver rutiner for internkontroll og 

internavtaler for legene. 
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Legene har hvert sitt administrative ansvarsområde. Selger var daglig leder og 

ansvarlig for HMS frem til 01.01.2019.  Etter at xxx sluttet har de andre legene 

overtatt dette ansvaret. 

I tillegg til Trinnvis har legesenteret en egen perm med samarbeidsavtaler, 

arbeidsavtaler med mer. 

NOKLUS benyttes for kvalitetssikring av laboratorievirksomheten. 

Legesenteret benytter Norsk Helsenett med hjemmekontor-løsning, e-resept, 

elektronisk kommunikasjon med kommunale samarbeidspartnere, 

spesialisttjenesten og pasienter. 

Melin Medical helautomatisk betalingsordning benyttes. 

 

Kontorrutiner 

 

Det er to helsesekretærer på jobb til enhver tid. Den ene betjener resepsjonen og 

telefonen.  Den andre  er på laboratoriet.  Ved behov justeres oppgavene. 

 

En av helsesekretærene har det overordnede ansvaret for laboratoriet og 

resepsjonen . Xxx har arbeidet ved legesenteret siden midten av 80-tallet. 

Lønnsforhandlinger og medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. 

 

Det er innarbeidet rutiner med personalmøte hver 6 uke, og skrives referat fra 

hvert møte.  HMS-rutiner følges i henhold til Trinnvis. 

Legene har regelmessige møter med eksterne aktører, som avtales etter behov, 

f.eks med NAV og DPS. 

 

Samarbeidsavtaler 

 

Legene har lik listelengde og deler utgiftene likt. 

Det foreligger samarbeidsavtaler om regnskap, Infodoc, Trinnvis, Noklus, 

Bring, Abbott/Norengros. 

 

Pasientgrunnlag 

 

Selger reduserte listelengden fra 1250 til 1100 for to år siden.  Det er nå 1100 

pasienter på listen. Gjennomsnittlig listelengde i kommunen er 1046 per 

fastlege. 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden 2008. Xxx  hadde vikar i 100%  prosent i 

2011, og i 50 % i 2014-2015 og fra august 2017 til juni 2018. 
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Husleie og andre avtaleforhold 

 

Husleien er kr 10 700 per lege per mnd. Det foreligger for tiden ingen skriftlig, 

oppdatert leieavtale.  Selger opplyste at leien var basert på vedtak i 

eiendomsselskapet, godkjent av DAet. 

 

Inntekter og utgifter 

 

Utgiftene i praksisen ligger rundt 900 000.  Siden selger har benyttet vikar i 50% 

i halve 2018, og selv vært vikar i 2019,  er det vanskelig å få eksakte tall på 

inntektene.  Ifølge resultatmessig regnskap for 2018 hadde selger et skattbart 

resultat på kr 940 000.  

 

Partenes anførsler 

 

Selger: 

 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Legesenteret er veldrevet og funksjonelt med innarbeidede rutiner for 

kvalitetssikring og svært erfarne, effektive og stabile helsesekretærer med lite 

fravær. 

 

Det er gode og effektive kontorrutiner. 

 

Kontinuiteten i praksisen er god. 

Det er stort innslag av lokalt bosatte på listen, og få ledige plasser hos fastleger 

på xxx.  Listestørrelsen kan lett økes. 

 

Xxx har de siste årene slitt mer med rekrutteringsproblemer enn 

nabokommunene.  Dette kan ha sammenheng med hvordan kommunen 

tilrettelegger. 

Hjemmelen har ikke vært utlyst siden juni 2019, og det kunne vært flere 

kvalifiserte søkere ved ny utlysning nå. 

 

Legesenteret har sentral beliggenhet, med gratis parkering rett utenfor, og 

bussholdeplass like ved.   

Lokalene er store, funksjonelle, lyse og trivelige, og ble totalrehabilitert i 

2014/2015.  Alt er tilrettelagt for handicappede.  Kjøper overtar et stort 

legekontor med utsikt.  

 

Legesenteret er velorganisert.  
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Daglig leder og økonomiansvarlig har full oversikt over alle avtaler og 

økonomiske forhold.   

IT-ansvarlig sørger for løpende journaloppdateringer, og administrerer kontorets 

hjemmeside. 

 

Laboratoriet har, i tillegg til alle vanlige hurtigtester og alt vanlig utstyr,  

journalintegrert EKG, 24 t blodtrykk-måling og spirometri, og hjertestarter. 

 

Selger betalte kr 1 024 000 for praksisen i 2008. 

 

En kollega betalte  i 2014 kr 1 250 000 for en praksis med 1100 pasienter ved 

samme legekontor. 

 

En tidligere kollega kjøpte i 2014 en annen praksis, med  listestørrelse 1100, for  

kr 1 250 000. 

 

Kommunen kunne gjort mer for å tilrettelegge for rekruttering, og har ønsket 

ordningen med xxx helt siden august 2019.  

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Det er rekrutteringsproblemer i kommunen.  Hjemmelen har vært utlyst to 

ganger uten aktuelle søkere. Det var til sammen 6 søkere, men ingen aktuelle 

ved noen av utlysningene.  Hjemmelen har vært utlyst både i legejobber.no, 

finn.no, nav.no og xxx kommune.no. 

 

Siste gangs utlysning skjedde i juni 2019, sammen med utlysning av en annen 

ledig hjemmel i kommunen. 

 

Ordningen med xxx kom i stand da det ble klart at det ikke var aktuelle søkere 

heller ved annen gangs utlysning av hjemmelen.  Kommunen kan ikke bebreides 

for at det ikke var søkere til hjemmelen. 

 

Kommunen kjøpte en av praksisene i en to-legepraksis, som hadde vært ledig 

siden mai 20x18 og vært utlyst tre ganger.  For denne praksisen betalte 

kommunen 575 000, hvorav kr 75 000 for inventar/utstyr. 

 

Kommunen overtok også en praksis i en ni-legepraksis.  Dette var en såkalt  8.2-

avtale, dvs. at  kommunen   holdt  hjelpepersonell og utstyr, og legene  bare 

betalte husleie. Det var 650 pasienter på listen som fulgte denne hjemmelen. 

Kommunen betalte kr 225 000.   
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Oppsummert er kjøpers tilbud basert på en helhetlig vurdering der det er lagt 

vekt på antall listepasienter, verdien av utstyret i praksisen, leien, erfaring fra 

utkjøp, en tidligere nemndavgjørelse fra 2017 og utfordringene med rekruttering 

i kommunen. 

 

Nemndens vurderinger 

 

Opparbeidet praksis 

 

Dette er utvilsomt en gjennomgående meget god praksis.   

 

Lokalene er svært funksjonelle, lyse og hyggelige.  Det er rent og ryddig over 

alt. Lokalene har god planløsning for et legesenter, er tilrettelagt for 

handicappede, og med flere praktiske detaljer.  Eksempelvis adskilt ventesone 

foran resepsjonen og egen ambulanseinngang til skadestuen. Tre av de fire 

legekontorene er ualminnelig romslige.   

Beliggenheten er lett tilgjengelig med både bil og buss, og det er gratis 

parkering rett utenfor. 

 

Pasientgrunnlaget er stabilt. 

 

Arbeidsmiljøet virker godt, og hjelpepersonellet er stabilt og kompetent, og med 

lite fravær.  

 

Legene har fordelt administrative oppgaver mellom seg,  og den mest erfarne 

helsesekretæren har det overordnede ansvaret for hjelpepersonellets 

arbeidsområder.  Det er gode kontorrutiner og systemer i praksisen, og delvis 

integrert Trinnvis.    

 

Praksisen fremstår på de fleste måter svært veldrevet og ryddig. Det mangler 

imidlertid skriftlig leieavtale og internavtale  mellom legene. Det er heller ikke 

klart på forhånd hvilke leiebetingelser kommunen får. 

 

Normalt ville dette vært et vesentlig usikkerhetsmoment, men i dette tilfellet har 

nemnden ikke tillagt det så stor vekt.  Det skyldes at det åpenbart er enighet 

mellom kommunen og gjenværende leger om at kommunen skal betale faktiske 

kostnader.  Det anses nesten utenkelig at gjenværende leger vil kreve mer i leie 

av kommunen enn det kommunen er villig til å betale. 
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Det som trekker verdien av denne gode praksisen ned er at det  har vist seg 

vanskelig å få kvalifiserte søkere.  Praksisens attraktivitet i markedet må derfor 

sies å være liten, til tross for de mange kvaliteter ved praksisen.   

Det later også til at rekruttering av fastleger er et generelt problem i kommunen, 

og ikke bare for denne praksisen.  Det legges vekt på at praksisen har vært lyst 

ut to ganger. 

Nemnden er ikke enig med selger i at kommunen burde tilrettelagt bedre for 

fastlegene.  Kommunen har tatt de nødvendige skritt for å få hjemmelen besatt, 

etter at det var klart at det var problemer med å få den omsatt på vanlig måte. 

 

Tvert i mot ser nemnden det slik at selger kunne risikert at hjemmelen var blitt 

utlyst en tredje gang uten søkere som kunne overta.  Da ville kommunen hatt rett 

til å kjøpe praksisen for en langt lavere pris enn det som nå er tilbudt, jfr ASA 

4310 pkt 5.6 a 

 

Nemnden har stor forståelse for at selgers tar utgangspunkt i hva xxx selv 

betalte, og at det er naturlig å se hen til hva xxx kolleger betalte i henholdsvis 

2014 og 2018.  Imidlertid er nemnden ikke bundet av hva som er betalt ved 

frivillige overdragelser uten nemnd.    

Det har dessuten vært en negativ utvikling i fastlegemarkedet siden 2017, som 

påvirker etterspørselen.  Dette gjelder spesielt utenom de store byene. Dette kan 

være forbigående, og nemnden legger ikke vekt på momenter som ikke konkret 

slår ut i den aktuelle overdragelsen. 

 

I dette tilfellet er det imidlertid tydelig at rekrutteringsproblemene i kommunen 

har vært høyst merkbare.  Nemnden kan ikke ignorere dette faktum. 

 

Samtidig er dette en praksis som, om det hadde vært mange søkere til 

hjemmelen, ville ligget i det øvre prissjiktet. 

 

Etter en samlet vurdering  av alle forhold er en enstemmig nemnd  kommet til at 

verdien på opparbeidet praksis, skal settes til kr 700 000.   

 

Inventar/Utstyr 

 

Selger har krevd 250 000 for sin andel av inventar/utstyr. Kjøper har ikke skilt 

mellom verdien av opparbeidet praksis og inventar/utstyr. 

Nemnden legger derfor til grunn selgers krav.  Verdien settes på denne bakgrunn 

til kr 250 000. 
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Konklusjon 

 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 700 000 for 

opparbeidet praksis og kr  250 000 for inventar/utstyr, til sammen kr . 

 

Saksomkostninger 

 

Selger har vist til at kjøper ønsket en ekstern vurdering av praksisen, og at det 

derfor er rimelig at kjøper dekker nemndutgiftene.  Nemnden er ikke enig i det.  

Med mindre en av partenes krav/bud i selg selv er åpenbart urimelig, eller en 

part kan bebreides for manglende opplysning av saken eller medvirkning på 

annen måte,  er det ikke grunn til å fravike hovedregelen om at 

saksomkostningene deles likt mellom partene. 

Nemnden ser ikke at noen av partene er å bebreide for manglende enighet, eller 

at det foreligger andre grunner til å fravike hovedregelen. 

Saksomkostningene blir derfor å dele likt mellom partene. 

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 950 000  innen  25.04.2020. 

 

Kjøper og selger skal betale halvparten hver av nemndutgiftene, men er 

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

*** 

 

 

Oslo den 25.03.2020 

 

 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Ole Johan Bakke  Gunnar Ramstad 

nemndleder           nemndmedlem               nemndmedlem  

 


