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24. mai 2019 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 fastlegehjemmel i xxx kommune, xxx fylke. Partene har ikke blitt enige om 

kjøpesummen som skal betales i anledning overdragelsen av xxx praksis og bedt om at dette 

blir avgjort av nemnd i samsvar med Rammeavtale mellom Kommunenes sentralforbund 

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

pkt. 5.6. 

 

Bestemmelsen har i de to første avsnitt 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. Over-
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dragelsesbetingelsene 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 Le-

geforeningen. Nærmere retningslinjer for nemndsbehandlingen utarbeides av Legeforeningen 

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 uvedkommen-

de, 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.»  

 

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. Hanne Valeur ble oppnevnt etter forslag fra tiltredende part/kjøper. Fratredende 

part/selger har ikke fremsatt konkret forslag til nemndsmedlem. Gunnar Ramstad ble opp-

nevnt fra «poolen» av nemndsmedlemmer. 

 

Ingen av partene har hatt innsigelser til nemndas sammensetning. 

 

Begge parter har fylt ut skjemaet «anmodning om nemndsbehandling», oversendt utbedt 

dokumentasjon og ellers gitt nærmere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn 

på saken.  

 

Nemndleder avholdt 13. mai 2019 befaring i praksisen sammen med sakens parter. Årsaken 

til at ikke fulltallig nemnd deltok, var i første rekke vanskeligheter med å finne en egnet dato 

for dette før selger skulle på et lengre utenlandsopphold. Nemndsmedlemmene deltok på 

telefon i det etterfølgende møtet og har ellers på vanlig måte vært delaktig i sakens behand-

ling og utformingen av avgjørelsen. 

 

Nemnda har kommet frem til enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på befaring-

en/møtet med partene og det skriftlige materialet som nemnda har fått oversendt fra partene.  
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II. SAKENS BAKGRUNN 

 

Type praksis 

Fastlegehjemmelen ligger til en gruppepraksis i xxx sentrum, xxx Legesenter. Dette er et 

kommunalt drevet fastlegesenter, med tre leger tilknyttet. Det er samlokalisert med xxx in-

terkommunale legevakt.  

 

De tilknyttede legene er personlig næringsdrivende.  

 

Forhold knyttet til fellesfunksjoner, så som ansatte, innkjøp, data osv. forestås i sin helhet av 

kommunen i tråd med inngått avtale med den enkelte.  

 

Det tilligger en kommunal bistilling til fastlegehjemmelen. 

 

Lokaler/beliggenhet 

Legesenteret ligger på bakkeplan i «xxx Helsehus». Det er kort vei til parkering og offentlig 

transport. Lokalene har universell utforming med separat inngang for båre/ambulanse til 

akuttstue.  

 

Lokalene består av: 

 

- Resepsjon med eget avlukke som gjør at pasienter kan kommunisere uforstyrret med 

betjening 

- Laboratorium 

- Akuttstue 1 

- Akuttstue 2 (sjelden i bruk) 

- 3 romslige legekontorer med eget avlukke/rom for GU 

- Møte-/pauserom 

- Div. små rom som personaltoalett, depotrom mv. 
 

Lokalene ble tidligere benyttet som alders-/pleiehjem og bærer i romdeling og innretning noe 

preg av det. Praksislokalet fremstår likevel som praktisk innrettet og tilpasset driften. Loka-

let ble satt i stand og pusset i forbindelse med at legesenteret ble startet opp i 20xx.  

 

Leiekostnad til lokalene inngår i det samlede vederlag som legene betaler til kommunen for 

praksisdriften og er ikke nærmere spesifisert. Det drøftes en mulig relokalisering av legesen-

teret i løpet av en femårsperiode. Dette er imidlertid ikke klarlagt og ikke mulig for nemnda 

å skulle forholde seg til eller hensynta.  
 

Opplært personell 

Praksisen deler ansatte med legevakten. Det medfører at hjelpepersonalet som benyttes er 

sykepleiere (3) samt en fast tilkallingsvikar. Det er alltid to hjelpepersonell tilstede hver dag 

og det opplyses at det er stabil bemanning. Hjelpersonalet har sitt arbeidsforhold i kommu-

nen og stilles til legesenterets disposisjon gjennom avtalen med legene.  
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Pasientgrunnlag 

Den aktuelle listen har et tak på xxx pasienter. Pr 1.5.xx var listen så å si fulltegnet. Det er 

opplyst at pasientgrunnlaget har et betydelig innslag av yngre og med overvekt av kvinner. 

Det opplyses at det stort sett er venteliste for å komme inn på denne pasientlisten. Det er 

fortrinnsvis personer bosatt i xxx som er tilknyttet praksisen, men også andre med arbeids-

sted i xxx med bosted i omkringliggende kommuner. 

 
Økonomiske forhold 

Avtalen med kommunen innebærer at legene innbetaler basistilskuddet i sin helhet som sin 

andel driftskostnader, såkalt «0-avtale». I tillegg må legene videre betale pasientinnbeta-

linger for forbruksmateriell og medisiner til kommunen. Ut over dette beholder legene det 

de innvinner gjennom egenandeler og trygderefusjon.  

 

Inntekten fra selgers praksis, inkl. det som har vært opptjent av vikarer har de siste tre år 

vært: 

 

20xx: 542 423 

20xx: 655 999  

20xx: 738 976 

 

Systemer i praksisen  

Legesenteret benytter System X journalsystem. Server er via kommunens nettverk. Det er tatt 

i bruk E-resept og PLO-meldinger, dette fungerer etter det opplyste bra. Det benyttes Melin 

betalingsautomat. Legesenteret har avtale med NOKLUS om kvalitetssikring av laboratorie-

utstyr. Trinnvis er tatt i bruk til intern kvalitetssikring. Daglig drift forestås av en kommunalt 

ansatt, i samdrift med legevaktstjenesten. 
 
Attraktivitet/søkere 

Hjemmelen ble lyst ut samtidig med en 0-liste på samme senteret. Det meldte seg 6 kvalifi-

serte søkere, alle søkte på begge hjemlene.  

 

Kontinuitet 

Xxx startet opp i hjemmelen i 20xx. Xxx overtok den da etter en tidligere lege som hadde 

drevet den et års tid. Det var på dette tidspunkt ca. xxx pasienter på listen, men uten et fast 

og fungerende kontor. Xxx har vært sentral i opprettelsen av det eksisterende legekontoret, 

men har selv i perioden hatt en del fravær knyttet permisjoner og andre omsorgsoppgaver. 

Selger selv har driftet praksisen i ca. xx år siden legesenteret ble startet opp. I xxx fraværspe-

rioder har praksisen blitt dekket opp av vikar. Det ses ikke at pasientantallet har blitt påvir-

ket av dette, men det har vært en del utskiftning på listen, noe nemnda kommer nærmere 

tilbake til.  

 

Kjøper, xxx, har selv arbeidet i praksisen som vikar de siste xx månedene. 

 
Utstyr/inventar 

Det foreligger ikke utstyr/inventar som inngår i overdragelsen mellom partene. Dette eies av 

xxx kommune.  
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Generelt anser nemnda at legesenteret fremstår som godt utstyrt. Her er ingen mangler ver-

ken på medisinsk-teknisk utstyr, inventar og utrustning ellers. Legesenteret synes slik å pro-

fitere på samarbeidet med legevakten gjennom tilgang til godt og oppdatert utstyr. 

 
 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx har i korthet anført,  

 
Gjenstand for overdragelse er en oversiktlig og veldrevet liste på et moderne velfungerende 

og godt utstyrt kontor med bra hjelpepersonell, godt samarbeid med kolleger og gode mu-

ligheter for velfungerende bistilling med god fast lønn. 

 

Fastlegers arbeidstid har økt betydelig siste årene. Praksisen gir ikke veldig høy inntjening, 

men den tilrettelegger for en arbeidshverdag som gir mulighet for familieliv, interesser og 

trivsel. Muligheten for å kombinere listen med en kommunal bistilling gir også en viss sik-

kerhet for inntekt under egen og barns sykdom. 

  

Det er bra potensial for utvikling av listen for dermed å øke inntjeningen.  

 

Det høye antallet søkere på nettopp denne hjemmelen, i motsetning til andre utlyste stilling-

er, viser at dette anses som et attraktivt sted å arbeide. Denne type organisering gir mange av 

fordelene med fastlønn, men fortsatt en del av friheten ved privat drevne lister.   

 

Andre praksisoverdragelser i nærområdet viser at tross problemene i fastlegeordningen har 

praksisene i dette området ikke mistet sin verdi. Dette gjelder ikke minst praksiser som gir 

mulighet for gode arbeidsforhold.  

 

Det fremsatte krav fremstår som moderat når en f. eks. trekker sammenligningen til en nylig 

omsatt dele liste på xxx pasienter i et eldre kommunalt kontor i utkanten av xxx. Salgssum 

der ble satt til kr xxx. Selger har også vist til andre overdragelser i nærområdet som mener å 

støtte opp under eget prisforlangende. 

 

Det er fra selger fremsatt et krav på kr xxx,-. 

 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Selger har selv kun arbeidet i praksisen to og et halvt år og hatt permisjon siden juni 20xx. 

Etter dette tidspunktet har nesten xxx av pasientene byttet til en annen fastlege, og godt over 

xxx nye pasienter har kommet til.  
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Dette er en utskifting langt ut over det som er vanlig. Denne ustabiliteten i pasientlisten rela-

teres til den påtalte mangelfulle kontinuiteten i legedekningen på listen. Dette forårsaker 

også usikkerhet knyttet til hvordan listen vil utvikle seg fremover.  

 

Legenes «0-avtale» med xxx kommune er gunstig, men ikke noe selger skal ha kompensasjon 

for.  

 

Mulig fremtidig relokalisering av legesenteret er en ulempe, sammenliknet med å overta en 

liste på et legesenter der man kan holde til arbeidslivet ut.  

 

Antall søkere og reelt kvalifiserte tilsier ikke at dette er en spesiell attraktiv hjemmel. 

 

Samtidig som selger fratrådte ble det opprettet en null-liste ved samme kontor. Når selger 

selv startet på sin liste brukte xxx relativt kort tid på å fylle listen. I xxx er det få ledige plas-

ser på øvrige lister, noe som medfører at det er enkelt å bygge opp en liste fra grunnen av. Å 

fortsette å jobbe på eksisterende fastlegeliste utgjør likevel en fordel versus å starte på en null 

liste, men ikke mye. I dette tilfellet anføres dette å ha en verdi på kr xxx  hvilket er samsva-

rende med tiltredende parts tilbud. 

 

 

IV. NEMNDAS SYN PÅ SAKEN  

 

Innledning 

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

går utenfor partenes påstander. 

 

Utstyr og inventar inngår ikke i overdragelsen mellom partene, ettersom dette i sin helhet 

eies kommunen gjennom avtalen med legene. Nemndas mandat er dermed kun å fastsette 

verdien av opparbeidet praksis. 

 

I den anledning viser nemnda til at selve fastlegehjemmelen ikke er gjenstand for overdra-

gelse. Den tildeles av kommunen gjennom et forvaltningsvedtak 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 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.  

 

Ifølge disse skal verdien av opparbeidet praksis fastsettes etter en helhetsvurdering hvor en 

bl. a. vektlegger følgende relevante kriterier: 
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• 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.  

Betydningen av samarbeidsavtalen med kommunen 

Det har de siste årene vært flere nemndsaker der fastlegepraksisen drives etter lignende mo-

dell som i denne saken, dvs. at legen ikke selv er i eierposisjon, men har en avtale som inklu-

derer de fleste tjenester knyttet til driften. Slike avtaler er av og til med «private» foretak/ 

personer, og av og til (som i denne saken), med kommunen. Slike ordninger har både forde-

ler og ulemper.   

Fordelene er først og fremst at legene fritas for administrative gjøremål og har mindre risiko 

knyttet til driften.  

Ulempene er at legene mister noe av sin autonomi og styring over praksisen i et slikt system. 

 Ulempene kan i en viss grad reduseres ved gjennomtenkte og gode kontrakter, men prisni-

vået for en praksis der driften baseres på en leieavtale og ikke eierskap, vil ligge under en 

tilsvarende praksis der legen selv er ansvarlig og har eierskap. 

Vår sak gjelder en praksis hvor det er inngått en omfattende samarbeidsavtale med kommu-

nen. Det er nedfelt særskilte regler for slike løsninger i rammeavtalen. 

Punkt 5.6 a i nevnte avtale gjelder overdragelse ved omfattende kommunale samarbeidsav-

taler og rekrutteringssvikt og har slik ordlyd: 

«Dersom fratredende lege av rekrutteringshensyn har inngått omfattende samarbeidsavtale 

med kommunen som innebærer leie av både lokaler, utstyr/ inventar og hjelpepersonell til re-

dusert pris, kan rett til godtgjøring for opparbeidet praksis bortfalle dersom kommunen etter 

to -2 – korrekte utlysninger kan dokumentere at praksisen på grunn av manglende søker-
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grunnlag ikke har en markedsmessig verdi. I slike tilfeller kan kommunen, etter å ha forelagt 

saken for lokalt samarbeidsutvalg til uttalelse, ved 3. gangs utlysning la disse forhold fremgå 

av utlysningen.» 

Det er på det rene at denne bestemmelsen ikke får direkte anvendelse. Det har ikke vært 

mangelfullt søkergrunnlag til praksisen. 

Imidlertid har de sentrale avtaleparter inntatt følgende protokolltilførsel til bestemmelsen: 

«KS og Legeforeningen er enige om at verdien av opparbeidet praksis kan være lav eller ingen 

i enkelte kommuner der det har vært nødvendig for rekruttering at kommunen har måttet til-

by stimuleringstiltak i form av omfattende samarbeidsavtaler (kontorfasiliteter og hjelpeper-

sonell mv) og der kommunen har tatt ansvar for driften av legekontoret i en slik utstrekning at 

det må sies å være kommunen som i stor grad har stått for opparbeiding av praksis. Partene er 

enige om at den økonomiske fordel slike avtaler representerer i seg selv ikke er en verdi som 

fratredende lege kan kreve godtgjøring for. Partene er enige om at det må ses særskilt hen til 

om legen har vært stabil i praksis og i hvilken grad legen har dekket kommunens reelle utgif-

ter i forhold til listens størrelse.» 

Ifølge Legeforeningens kommentarutgave til rammeavtalen er protokolltilførselen å forstå 

som en presisering av hva som er relevante momenter i en verdivurdering i de tilfeller hvor 

det foreligger omfattende og subsidierte økonomiske samarbeidsavtaler fra kommunens 

side. Det vil normalt innebære at praksiser innenfor en slik «hybridmodell» skal omsettes for 

lavere enn pris enn praksiser som er drevet på ordinære økonomiske forutsetninger. 

Selv om det ikke er klarlagt at det er konkrete rekrutteringsproblemer som er bakgrunnen 

for driftsmodellen i denne saken, anser nemnda at protokolltilførselen må gi seg utslag i at 

utgangspunktet for fastsettelsen av kjøpesum også i denne aktuelle saken må settes lavere 

enn det som ville vært tilfelle om praksisen var drevet på «ordinære vilkår».  

Nemnda finner støtte i protokolltilførselen for at en selvstendig drevet gruppepraksis i hen-

hold til de fastsatte retningslinjer skal ha høyere verdi enn en praksis undergitt stimulerings-

tiltak som gjengitt i protokolltilførselen. Legens autonomi i praksis og oppbygging av ver-

dier i nevnte, anses som faktorer som skal gis betydning når vederlaget for opparbeidet 

praksis skal fastsettes.  

Konkret om den aktuelle praksis 

Nemnda vil på generell basis bemerke at en har fått inntrykk av en veldrevet gruppepraksis 

med gode rutiner, godt arbeidsmiljø og hensiktsmessige løsninger. Legesenteret fremstår 

som godt utstyrt uten noen åpenbare mangler. 

Det er oppdaterte og fungerende IKT-løsninger. 

Lokalene fremstår å være greit tilrettelagt og tilpasset formålet. De har universell utforming 

og stetter de krav som kan stilles fra både det offentlige og brukerne. 

Nemnda har ikke fått opplysninger som skulle tilsi at det hjelpepersonell som er i praksisen 

ikke skulle fylle sine funksjoner på en god måte. Et godt fungerende personell som er innar-
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beidet i gruppepraksisens rutiner og pasienter er å anse som en viktig kontinuitetsbærer i 

overgangen mellom selgers fratreden og kjøpers oppstart i praksisen. Dette er en faktor som 

nemnda normalt legger stor vekt på i sin avgjørelse. En finner også i denne sak at dette er av 

betydning, selv om de ansatte ikke formelt sett har sine arbeidsforhold til lege-

ne/legesenteret. 

Nemnda legger til grunn at formelle forhold, kvalitetssikring, rutiner mv. er ivaretatt.   

En liste på ca. xxx pasienter anses å gi den nye legen et langt bedre utgangspunkt fremfor 

oppstart i en «nulliste». Denne listen medfører at tiltredende part har aktivitetsbasert inntekt 

i sin praksis fra første dag. Nemnda anser likevel at det overskudd praksisen har kastet av 

seg de tre siste årene, fremstår som lavt. 

Det er tale om en relativt lav liste, men samtidig tilpasset det forhold at det tilligger kommu-

nal bistilling til hjemmelen. 

Det foreligger en betydelig diskontinuitet hos fratredende lege ettersom xxx selv har vært 

borte fra praksisen i store deler av den tiden xxx har hatt hjemmelen. Dette fraværet anses 

dog ikke å ha hatt noen negativ virkning på pasientgrunnlaget. Praksisen har vært kontinu-

erlig drevet ved vikar i fratredende leges fravær. Nemnda har likevel syn for at det virker å 

være nokså høy utskiftingstakt i pasientpopulasjonen. Om dette skyldes diskontinuitet eller 

at listepopulasjonen er ung og i bevegelse (eller andre forhold), vites ikke. Nemnda holder 

det i alle fall sannsynlig at deler av forklaringen skyldes ustabilitet i legedekningen. 

Nemnda legger likefullt til grunn at fratredende part har vært delaktig i å bygge opp både 

sin praksis og legesenteret, herunder ved sitt kjøp fra tidligere innehaver og senere egen inn-

sats etter overtagelsen. Dette har, etter nemndas vurdering og etter fast nemndspraksis en 

klar økonomisk verdi, selv om en må korrigere (trekke fra) for den økonomiske merverdi 

samarbeidsavtalen med kommunen representerer.  

Betydningen av andre overdragelser 

Selger har i sin redegjørelse til nemnda vist til flere andre praksisoverdragelser i samme dis-

trikt. Nemnda kjenner ikke de nærmere forhold som ligger bak disse overdragelsene og det 

er dermed vanskelig å vite hvilken overføringsverdi og parallellitet disse sakene evt. har. 

 

Kjøpesum 

Kjøper har fremsatt et tilbud på kr 80 000. Nemnda anser at dette er klart for lavt og ikke 

gjenspeiler de fordeler og verdier han får seg overført gjennom overdragelsen. Praksisen har 

mange positive kvaliteter, også om en ser bort fra den kommunale driften. 

 

Nemnda anser at kjøpesummen i dette tilfellet korrekt må bli å fastsette opp mot selgers pris-

forlangende.  

 

Etter en helhetsvurdering av de ulike relevante forhold i saken har nemnda kommet til at 

kjøpesummen skal fastsettes til 400 000,-. 
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Oppfyllelsesfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

 

Denne settes til 1 måned regnet fra avgjørelsens datering slik også drøftet under nemndsmø-

tet. 

 

Nemndskostnader 

Ingen av partene har bedt om særskilt avgjørelse av nemndskostnadene.  Disse blir dermed å 

fordele med en halvpart på hver part i tråd med hovedregelen i retningslinjene. 

I samsvar med fast nemndspraksis og avtale under møtet utstedes fakturaer kun til kjø-

per/tiltredende part, som gjør fradrag for selgers halvpart av kostnadene i den kjøpesummen 

som xxx etter denne avgjørelsen skal betale til xxx.  

Partene er imidlertid fortsatt solidarisk ansvarlig for at nemndskostnadene blir dekket. 

 

******* 

 

Nemndas avgjørelse er på alle punkter enstemmig. 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 400 000 – kronerfirehundretusen -  

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, 24. mai 2019    

 

        

 

Gunnar Ramstad    Nils Grytten   Hanne Valeur 

 

 

 


