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8. mai 2020 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 etter utlysning og søknad tildelt xxx fastlegehjemmel ved xxx Legekontor i xxx kom-

mune. Partene har ikke blitt enige om kjøpesummen som skal betales i anledning overdra-

gelse av xxx praksis og bedt om at dette fastsettes av nemnd i henhold til Rammeavtale mel-

lom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6. 

 

Bestemmelsen har slik ordlyd: 

 
«5.6 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel 

 

Fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksis til overtagende lege. Til praksis regnes 

relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. Overdra-

gelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i 

denne avtalen. 

 

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at 

kommunens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av 
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Legeforeningen. Nærmere retningslinjer for nemndsbehandlingen utarbeides av Lege-

foreningen etter drøftinger med KS. 

 

Begge leger plikter å medvirke til nemndsbehandling. Fratredende lege som ikke medvirker 

til nemndsbehandling, mister retten til overdragelse av praksis etter denne avtalen. Overta-

kende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses å ha trukket seg fra tilde-

lingen. 

 

Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er kommunen uvedkom-

mende, kommunen skal likevel gjøre partene oppmerksom på relevante avtalebestemmelser 

slik at prosessen mellom berørte leger kommer i gang og gjennomføres på en hensiktsmessig 

måte. 

 

Drifts – og leieavtaler som legen inngår i forbindelse med oppstart av praksis er kommunen 

uvedkommende.»  

 

I aktuelle sak er det en tildeling etter reglene om deleliste etter Rammeavtalen punkt 10.8.  

 

Her fremgår at 

 
Lege over 60 år har rett til å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring 

av praksis til annen lege. Legen forplikter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år, med mindre 

kommunen skriftlig samtykker i noe annet. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige fem år. 

 

Legene må drive praksisen i samme legesenter. Listelengden kan ikke økes mer enn 25 %, be-

regnet ut fra listelengden ved etablering av delelisten. Maksimalt antall listepasienter er til-

sammen 2500. Ved etablering av deleliste gjelder bestemmelsene i punktene 5.4, 5.5, og 5.6 til-

svarende. 

 

Ved at det i punkt 10.8 henvises til de ordinære regler for tildeling, overdragelse og nemnds-

behandling, skal disse legges til grunn for prisfastsettelsen i nærværende sak. 

 

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 er lagt til grunn for nemndas be-

handling av saken. 

 

Begge parter har fylt ut skjema ”anmodning om nemndsbehandling” og for øvrig gitt nær-

mere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken. xxx har oversendt ut-

bedt dokumentasjon knyttet til praksisen samt sendt fotos av praksisen, inventar og utstyr. 

 

På grunn av coronosituasjonen har nemnda ikke avholdt befaring og fysisk møte med par-

tene. 21.04 20 ble det avholdt et fjernmøte/telefonmøte. Deltagende var begge parer og en 

fulltallig nemnd.  Begge parter samtykket til denne saksbehandlingen. Ingen av partene har 

reist innsigelser mot nemndas sammensetning. 

 

Nemnda har kommet frem til en enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på sakens do-

kumenter og de muntlige redegjørelser som ble gitt i anledning fjernmøtet.  
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II. SAKENS FAKTUM 

 

Type praksis 

Den aktuelle praksisen er pr i dag en solo praksis, «xxx legekontor». Det har tidligere vært to 

leger ved legekontoret, men de siste årene har kun selger/xxx drevet praksis derfra. Den tid-

ligere, nå utflyttede legen er imidlertid fortsatt aksjeeier med 50 % i driftsselskapet xxx lege-

kontor AS og dekker stadig en andel av løpende husleie. Nemnda oppfatter det slik at xxx 

har hatt og fortsatt har som mål at det på nytt skulle bli en to legepraksis i disse lokalene. 

Dette har også støtte fra kommunen ettersom en ikke ønsker solo praksiser, og en er fore-

speilet at en fremtidig null-hjemmel kan legges til legekontoret. 

 

Det er kun xxx eierandel i legekontoret som nå er gjenstand for overdragelse. Dette innebæ-

rer at den tidligere utflyttede lege vil bevare sin eierposisjon i aksjeselskapet også etter at  

xxx har kommet inn og således gjennom sin aksjepost vedvarer å eie 50 % av utstyr og inven-

tar, samt opprettholde sin antatte forpliktelser til å svare husleie. 

 

I en periode fra høsten 2018 hadde xxx hadde en form for avlastningsavtale med en xxx kol-

lega (ikke formalisert deleliste). Etter at xxx måtte i sykehustjeneste for å oppnå spesialist-

kompetanse, ble hjemmelen utlyst som deleliste. 

 

Selger er spesialist i allmennmedisin og er også sertifisert xxx og xxx.   

 

Legekontoret leier ut kontor til fysioterapeut i byggets første etasje og har leieinntekter på ca. 

kr 157 000 pr år fra dette.  

 

Lokalene 

Praksisen drives fra et tidligere større xxx i sentrum av xxx.  

 

Legekontoret er i byggets andre etasje. Det er heis for bevegelseshemmede.  

 

Arealet er på 212 m2 og består av to legekontor, to behandlingsrom, GU-rom, laboratorium, 

ekspedisjon og venterom med plass til 15 personer. I sidegang til dette er det også toalett for 

pasienter tilrettelagt for bevegelseshemmede. Videre er det en operasjonsstue/skiftestue. 

 

Alle rommene er utstyrt og møblert på hensiktsmessig vis. 

 

I byggets tredje etasje disponerer legekontoret ca 40 m2. Her er personaltoalett, et mindre 

kjøkken, lunsj-/møterom og fjernlager for papirarkiv. 

 

I byggets bakgård er det plass til å parkere 6 biler samt tilsvarende antall for parkering i ga-

ten. 
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Årsleien er på kr 454 044. Fremleieinntektene fra fysioterapeuten i første etasje er, som nevnt 

over, på kr 157 000 årlig. 

 

Personell 

Legekontoret har to ansatte hjelpepersonell i deltidsstillinger i totalt 1,5 årsverk. De har hhv. 

39 og 23 års ansiennitet. I tillegg kommer renholder i deltidsstilling. Det er planlagt utvidelse 

til fulltidsstillinger for begge helsesekretærene fra det tidspunkt det kommer ytterligere en 

lege til legekontoret (nemnda oppfatter at det med dette menes at det kommer en ny hjem-

mel, ikke at oppstart deleliste med xxx skal føre til slik utvidelse).  

 

Nemnda forstår det slik at de ordinære oppgavene rulleres mellom de xxx helsesekretærene, 

mens de har enkelte fast definerte oppgaver som de har ansvar for hver for seg slik som 

brann, sikkerhet, kontor og data.  

 

De formelle forhold knyttet til arbeidsforholdene er ivaretatt.  

 

Den helsesekretæren med lengst erfaring går av med pensjon i 2021. 

 

Systemer i praksisen, avtaler, formelle forhold 

Praksisen benytter i dag CGM journalsystem. En har beholdt en ekstra lisens/modul i på-

vente av inntreden av ny lege. Datasystemet er «online». Timebestilling skjer via telefon eller 

SMS.  

 

Det er ikke gitt noen opplysninger om internkontrollsystem eller lignende. 

 

Utstyr/laboratorium 

Basert på opplysninger nemnda har mottatt fra selger, anses legekontoret å ha det utstyret 

som forventes i en allmennpraksis i 2020. Dette gjelder så vel på legekontorene som i øvrige 

behandlingsrom. 

 

Praksislokalets interiør er fullt brukbart og vurderes å være funksjonelt og tilpasset driften 

og lokalene.  

 

Datautstyret er modernisert og var gjenstand for en større oppgradering i 2019. 

 

Økonomiske forhold 

Xxx  har ikke fremlagt sine egne næringsoppgaver/regnskap, men nemnda har mottatt års-

regnskap for xxx legekontor AS for 2019, hvor også tallene for 2018 er inntatt.  

 

Disse viser at driftskostnadene i 2018 var på 1 682 576 og i 2019 på 1 891 221. 

 

En har videre fra xxx regnskapsfører mottatt et dokument med oversikt over de årlige beløp 

som er belastet xxx privatregnskap for dekning av kostnadene til xxx legekontor AS, samt 

spesifisering av andel dette utgjorde av xxx brutto inntekter. 

 

Årstall  Beløp   % av brutto inntekter 
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2018  Kr 1 532 576  40 % 

2017  Kr 1 052 360  28 % 

2016  Kr 1 105 491  32 % 

2015  Kr    988 047  29 % 

2014  Kr    966 176  30 % 

 

Lagt dette til grunn innebærer det at xxx brutto omsetning i 2018 var drøyt 3,8 million som 

gir et resultat etter kostnadsdekning på ca 2,3 millioner. 

 

Ettersom nemnda ikke har fått tilgang til xxx egne regnskaper, er det uvisst om inntek-

tene/omsetningen også innbefatter inntekter utenom selve legepraksisen. 

 

Pasientgrunnlaget 

Listen er i dag på 1500, samsvarende med listetaket. xxx har opplyst at xxx brukt 7 år på å 

jobbe seg ned til det som i dag er listetaket.  

 

Kontinuitet 

Xxx har drevet praksisen siden 1982 på tre ulike kontorsteder. I nåværende lokaler har xxx 

vært siden 2008. xxx har ikke hatt fravær som har betydning for fastsettelsen av kjøpesum. 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Det var 2 søkere til hjemmelen da den ble utlyst. 

 

Utstyr/inventar 

Fratredende part har ikke gitt nemnda noen konkret oversikt over utstyr/inventar, men det 

er gitt overordnede beskrivelser i skriftlige fremlegg fra xxx side og deler av utstyret og in-

ventaret fremvises også i mottatt billeddokumentasjon.  

 

Nemnda har ikke mottatt opplysninger om innkjøpsår, innkjøpspriser osv. og betydningen 

av dette kommer en nærmere tilbake til nedenfor under punkt IV. 

 

Andre forhold 

Begge parter har redegjort for forhandlingene, eller mangel på sådanne, før det ble begjært 

nemndsbehandling. Nemnda finner det for sin vurdering og avgjørelse, fastsettelse av kor-

rekt kjøpesum, i liten grad nødvendig å gå nærmere inn på dette spørsmålet. 

 

 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx, har i korthet anført følgende: 

 

Gjenstand for overdragelse er en veldrevet praksis etablert i et velholdt herskapshus i sen-

trum av xxx. Bygget er spesialinnredet som to-legekontor med lokaler for fysioterapeut i 

første etasje. 
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Innredningen er eksklusiv og både legekontorene og behandlingsrommene er store og har alt 

nødvendig utstyr og inventar. 

 

GU-rommet har elektrisk regulerbar undersøkelsesbenk og alt nødvendig utstyr til undersø-

kelser, spiralinnseting, rektoskopi og anoskopi. Laboratoriet er også stort og luftig med det 

utstyr man trenger, samt arbeidsstasjon og prøvetakingsstol. Ekspedisjonen har avlukke mot 

venterom for pasientene. Venterommet har samme eksklusive standard som de andre rom-

mene.  

 

Praksisen har vært drevet av xxx uavbrutt siden 1982 og har i den perioden vært gjenstand 

for tre kontorskifter.  

 

De to ansatte medarbeiderne er særdeles flinke med lang erfaring og ser frem til å få fylt opp 

sine stillinger når ny lege er på plass. De utfører sitt arbeid selvstendig og en trenger ikke de-

taljregulere. At en av de går ut i pensjon neste år, trenger ikke være negativt. En viss utskif-

ting av arbeidsstokken må uansett påregnes.  

 

Selv om det er noe dyrere, har en valgt online dataløsning og en sparer tid og krefter på ved-

likehold og oppdatering. 

 

Fremlagte tall viser en praksis med solid omsetning og høyt overskudd. 

 

Tiltredende parts påstand om at det er vanskelig å omsette praksiser i xxx, stemmer ikke. 

Xxx  reagerer også på at kjøper snakker praksisen ned og deler av det som anføres må beskri-

ves som upassende.  

 

Det er ikke grunnlag for kritikk eller skepsis mot selgers journalføring og kjøper har uansett 

intet grunnlag for å mene noe om dette, ettersom xxx knapt har vært innom praksisen og i 

alle fall ikke har bedt om å få se journalnotater.  

 

Fratredende part har bedt om at kjøpesummen fastsettes til kr 1 500 000 fordelt på hhv. kr 

200 000 for utstyr og inventar og kr 1 300 000 for opparbeidet praksis. 

 

 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Tiltredende part ønsker en objektiv verdivurdering av en nøytral nemnd i en situasjon hvor 

det verserer mye usikkerhet rundt fastlegeordningen. 

 

Nemnda må legge til grunn at det har vært en viss prisnedgang for praksiser på xxx de siste 

årene som følge av økt arbeidsbelastning og redusert rekruttering. 

 



 

 

 

 

128026/489876/NGR 

7 

Driftsutgiftene ved legekontoret er høye. Det foreligger usikkerhet rundt forholdet til tidli-

gere samarbeidspartner som fortsatt er aksjonær og en er kjent med at det er rettet xxx mot 

xxx relatert til manglende betaling av husleie. 

 

Xxx legekontor kan kun huse to leger, hvilket reflekteres i regnskap, leieavtale og lønnsutgif-

ter.  

 

Bygget praksisen drives fra var opprinnelig konstruert som xxx og en stiller spørsmål ved 

om lydisoleringen er tilstrekkelig ift. krav til taushetsplikt.  

 

En frykter at innarbeidet erfaring og relasjon til pasientene vil gå tapt når et av hjelpeperson-

alet går av med pensjon neste år og at dette også kan påføre legene økt arbeidsbelastning. 

 

Xxx har ikke hatt innsyn i journalføringen. En regner med at den er av bra kvalitet, men det 

kan tenkes at en eldre lege med god kjennskap til pasientene ikke er like påpasselig med å 

ajourføre journalene som en yngre kollega uten tilsvarende kjennskap til pasientene ville 

vært. 

 

Xxx  har overfor xxx gitt uttrykk for at xxx ikke er ønsket i praksisen og at det vil bli vanske-

lig å få etablert et samarbeid.  

 

Det er bedt om at kjøpesummen fastsettes til kr 200 000, hvorav kr 50 000 gjelder utstyr og 

inventar og kr 150 000vederlag for 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. 

 

Som forutsetning for nemndas avgjørelse ligger at xxx uten annet vederlag enn det som blir 

fastsatt i denne avgjørelse, får overført xxx xxx i xxx Legekontor AS i den takt xxx også over-

tar andel av listen/praksisen.  

 

Betaling av kjøpesum skal også reflektere dette. Det vil si at kjøpesummen forfaller til beta-

ling i samme takt som xxx overtar andel av praksis/liste.  

 

Selv om det ligger utenfor nemndas mandat, nevnes for ordens skyld at det også følger av 

systemet at driftskostnadene fordeles i samsvar med samme prinsipp. 

 

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

 

Som nevnte ovenfor er ikke fremlagt fullstendig liste/oversikt over det utstyr/inventar som 

er gjenstand for overdragelse eller hva dette har kostet ved innkjøp, tidspunkter for innkjøp 

mv.  
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Det foreligger heller ikke fastsatte eller omforente kriterier for verdifastsettelse av brukt me-

disinsk utstyr.  

 

Dette etterlater nemnda til å gjøre et overordnet skjønn basert på de opplysninger vi har 

mottatt fra selger. 

 

Kjøpers pristilbud på utstyr/inventar er kr 50 000, altså 150 000 lavere enn selgers prisfor-

langende. Det foreligger ikke noen nærmere begrunnelse for kjøpers tilbud hva gjelder ut-

styr/inventar. 

 

Nemnda legger overordnet til grunn at xxx legekontor har det utstyr, så vel medisinsk som 

kontorteknisk, som er nødvendig og forventet. Basert på de opplysninger en har mottatt, kan 

en ikke se at det foreligger konkrete mangler. Datautstyret er etter det opplyste i det vesent-

lige oppgradert siste tid. 

 

Inventar, møbler osv. er tilstrekkelig og funksjonelt. 

 

Mot slik bakgrunn legger nemnda til grunn at praksisen ikke har noen åpenbare investe-

ringsbehov på kort sikt, men at kjøper kan drive praksis der fra første dag basert på de drifts-

midler som allerede forefinnes.  

 

Nemnda anser at tilnærmingen bør være å fastsette en overordnet bruksverdi på utstyret im-

plementert i og som en del av den praksisen som overdras. Dette må gjøres gjennom en sam-

let vurdering, og en spesifisering på det enkelte utstyrselement og det enkelte inventar. 

 

Nemnda har sett hen til fastsetting av verdien på utstyr og inventar i andre nemndssaker fra 

gruppepraksiser med noenlunde samsvarende standard. Dette ligger gjerne i spennet mel-

lom 150 000 – 300 000. Selv om det i aktuelle sak i realiteten er en xxx praksis som skal bli de-

lepraksis, er eierforholdet til utstyr og inventar i et aksjeselskap med en pr i dag ekstern eier 

av 50 av aksjene. Gjenstand for overdragelse er dermed et eierskap kun til 1/2 av utstyr/in-

ventar i praksisen.  

 

Etter en helhetsvurdering finner nemnda at verdien på utstyr/inventar kan settes til kr 200 

000 i samsvar med selgers prisforlangende. 

 

 

******* 

 

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 forvaltnings-

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

at han 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  

• Omsetning  

• 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 slik foranledning. 

 

Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket og retningslinjene søker å balansere mel-

lom fratredende parts rettmessige behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av opp-

arbeidede verdier praksisen, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte 

lege skal gis mulighet til å starte opp i en praksis.  

 

Nemnda legger til grunn at xxx selv har opparbeidet og kontinuerlig drevet sin fastlegeprak-

sis siden 1982. Det har vært en praksis som har vært verdsatt av pasientene, hvilket gjenspei-

les i et stabilt og høyt pasientgrunnlag. 

 

Nemnda vurderer dette til å pr i dag være en solo praksis, med muligheter til at det på sikt 

kan komme inn en ny lege. 

 

Lokalitetene må karakteriseres som særegne. Det har erfaringsmessig imidlertid også sine 

utfordringer å ha praksis i bygg som er konstruert til andre formål. Nemnda legger imidler-

tid til grunn at lokalene er store og ikke har noen konkrete mangler.  Det vil være god plass 

til to leger. Om det også kan huse flere, er usikkert, men uansett ikke noe nemnda skal ta stil-

ling til.  

 

Valg av tapet, farge på veggene, utskjæringer på lister, utsikt og individuelle vurderinger av 

eksklusiv stil er ikke noe nemnda kan legge vekt på i sin avgjørelse. 
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Et velfungerende og innarbeidet hjelpepersonell er en viktig kontinuitetsbærer i fasen hvor 

praksisen overdras mellom legene. Dette er en faktor som i nemndspraksis vektlegges tungt 

og som også tillegges stor betydning i denne sak. Nemnda legger til grunn at to ansatte hel-

sesekretærene fyller sine funksjoner godt og dermed er en svært viktig ressurs for kontoret. 

En noterer seg at en av de går av med pensjon neste år. Dette vil selvsagt medføre at en må 

erstatte xxx og at det vil avstedkomme ressurser til opplæring. Det er imidlertid en fordel at 

xxx ikke går av med pensjon før den nye legen er på plass.  

 

Tiltredende part overtar et pasientgrunnlag på ca. 1500 pasienter. Et slikt pasientgrunnlag gir 

tiltredende part et godt utgangspunkt for sin virksomhet ved at xxx kan ha «full drift», in-

nenfor rammen av at det er tale om en deleliste, fra første dag.  

 

Fremlagte regnskapstall viser at dette er et svært kostnadskrevende legekontor. Legger en 

2019 tallene til grunn, har praksisen månedlige kostnader på ca. kr 125 000 som kjøper grad-

vis overtar ansvaret for. Dette fremstår å være svært høyt, og nemnden anser det som en 

klart negativ faktor ved fastsettelse av kjøpesummen. Dette gjelder selv om en tar i betrakt-

ning at fratredende lege har hatt en solid omsetning, hvilket isolert sett likevel har bidratt til 

et godt driftsresultat, selv hensyntatt kostnadsnivået. En ny og mindre erfaren lege vil neppe 

ha muligheter til å oppnå den omsetning som selger har hatt og således vil kostnadsnivået 

kunne oppleves som tyngende. 

 

Nemnda anser også det uoppgjorte forholdet til tidligere kollega xxx å være et moment som 

trekker verdien ned. En «passiv» aksjonær med uoppgjorte husleierestanser og mulige kon-

flikter i den forbindelse, representerer en usikkerhet og en mulig fremtidig belastning på 

de(n) gjenværende legen(e). At dette ikke tidligere er ordnet opp i, finner nemnda både over-

raskende og problematisk. 

 

Kjøper har ytterligere påpekt at generelle vansker med rekrutteringen til fastlegehjemler til-

sier reduksjon i kjøpesum. Nemnda anser ikke at generelle vansker med rekruttering, hvis 

dette ikke er gjeldende i aktuelle sak, uten videre skal ha slik effekt. I aktuelle sak er det 

imidlertid et faktum at det kun var to søkere, noe som indikerer at interessen for hjemmelen 

ikke var veldig stor. Om dette har sin årsak i generell rekrutteringssvikt eller at det er tale 

om en deleliste og/eller en solopraksis, som av enkelte oppfattes som en noe mindre attraktiv 

praksis å overta, eller andre forhold knyttet til praksisen, vites ikke. 

 

Selv uten de ovenfor påpekte negative forhold ville ikke nemnda fastsatt en kjøpesum svar-

ende til selgers prisforlangende. Og med de nevnte forhold hensyntatt, anser nemnda det 

klart at kjøpesummen må settes markert lavere.  

 

Samtidig påpeker nemnda at kjøpers pristilbud er klart for lavt, både hva gjelder utstyr/in-

ventar og opparbeidet praksis, og på intet vis gjenspeiler de verdiene som praksisovertagel-

sen representerer. 

 

Etter en helhetsvurdering har nemnda etter dette kommet til at verdien av opparbeidet prak-

sis i denne saken skal settes til kr 500 000. 
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Samlet vederlag for hele overdragelsen blir etter dette kr 700 000.  

 

 

******* 

 

 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

 

Da nemnda hadde fjernmøtet med partene, var dette tidspunkt ikke fastsatt.  

 

Kjøpesummens forfallstidspunkt må dermed samsvare med tidspunkt for når xxx overtar 

praksisen, og betales i samme rater som andel overtatt praksis representerer.  

 

******* 

Sakskostnadene fordeles med en halvpart på hver av partene i henhold til hovedregelen i 

retningslinjene. Ingen av partene har bedt om annen fordeling. 

 

******* 

 

Avgjørelsen er på alle punkter enstemmig. 
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V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 700 000,- - kronersjuhundretusen – og forfaller til be-

taling på de(t) tidspunkt xxx overtar fastlegehjemmelen og praksisen til xxx 

2. Partene betaler in solidum – en for begge og begge for en – nemndas omkost-

ninger etter oppgave 

 

 

Bergen/Ålesund/Oslo, 8. mai 2020 

 

 

 

 

        

Gunnar Ramstad    Nils Grytten   Hanne Valeur 

  

  

  

 


