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FLO - VOLDGIFTSAVGJØRELSE  11.04. 2019 

Overdragelse av fastlegepraksis i XXX kommune 

 

Kjøper: xxx 

Selger: xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Gunnar Ramstad 

Nemndmedlem: Ole Johan Bakke 

 

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.  

 

Inventar/utstyr inngår ikke i overdragelsen. 

 

Selger har krevd kr. 500 000 for opparbeidet praksis. 

 

Kjøper har  budt kr 150 000. 

 

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

 

Selger har bedt om at nemnden avgjør  saksomkostningsspørsmålet.  

 

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.   

 

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 
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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 

 

En samlet nemnd har vært på befaring på legesenteret og hatt møte med partene. 

Nemnden hadde på forhånd mottatt redegjørelser fra begge parter,  samt 

etterspurt dokumentasjon. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Selger startet med en nullhjemmel i 20xx. Xxx var kommunalt ansatt frem til 

20xx, da xxx overtok hjemmelen som selvstendig næringsdrivende fastlege. Da 

den andre kommunalt ansatte legen ved legekontoret sluttet, ønsket kommunen å 

flytte selgers praksis, for å unngå solopraksiser.  Hjemmelen ble lagt til et privat 

legesenter, men etter en modell der kommunen betalte et fast beløp for leie, 

utstyr, medhjelpere og driftsutgifter. Selger skulle betale tilbake til kommunen i 

slutten av hver måned.  Nemnden forstod det slik at denne ordningen kom i 

stand fordi legesenteret ønsket en sikkerhet for betalingen, og for å kunne prøve 

ut hvordan det fungerte. Etter avtalen skulle selger få kjøpe seg inn i legesenteret 

etter ett år.    

 

Det beløp legesenteret krevde for kjøpers inntreden var imidlertid så høyt at det 

var uaktuelt for selger.  Etter et års diskusjoner om leie/kjøp sa selger opp 

hjemmelen i 20xx.  Utlysnings- og ansettelsesprosessen som fulgte endte med at 

kjøper ble ansatt av kommunen, og fikk fastlønn. Xxx skulle imidlertid drive 
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praksisen ved det samme legesenteret som selger hadde drevet, dog slik at 

kommunen var ansvarlig for leie og alle driftsutgifter.  

 

Det faktum at kommunen omgjorde en fastlegepraksis til kommunal stilling uten  

kompensasjon til selger, eller annen avtale, skapte store problemer for  selger. 

Det ble til slutt enighet om at prisen måtte avtales mellom selger og kjøper.  

Kjøper overtok praksisen xx.xx.20xx. 

 

Nemnden har ikke fått opplysninger om verken kontorrutiner, hjelpepersonell, 

samarbeidsavtaler eller annet, som vanligvis vektlegges i verdivurderingen av en 

fastlegepraksis. 

 

Før selgers midlertidige leiekontrakt gikk ut (xx.xx.20xx) var det avtalt at 

kommunen skulle overta leieforholdet og ansette kjøper på fastlønn.  

 

Det er derfor hverken nødvendig eller mulig for nemnden å redegjære for 

detaljer som uansett ikke skal verdsettes nå.  

 

Nemnden legger for øvrig følgende fakta til grunn: 

 

Attraktivitet/Beliggenhet 

 

Det var 7 søkere til hjemmelen, hvorav noen trakk seg underveis. 

 

Type praksis: 

 

Hjemmelen ble utlyst som vanlig fastlegepraksis, lokalisert i gruppepraksis med 

fire leger ved et privat eiet legesenter.  Etter avtale mellom kommunen og kjøper 

har kommunen ansatt kjøper og er ansvarlig for hjemmelen.  Tanken er er kjøper 

skal kunne overta og drive den for egen regning og risiko etter et år. 

 

Lokalene 

 

Legekontoret holder til ca. xx min fra xxx, i moderne, lyse og luftige lokaler, 

preget av god orden. 

Det er gratis parkering utenfor.  

Lokalene består av venterom, resepsjon med eget avlukke foran, vanlig-og 

handicaptoalett, laboratorium, skadestue, akuttrom, fire legekontorer med gyn- 

og u-benk, garderobe, lagerrom og stort pauserom/kjøkken. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legekontoret benytter System X journalsystem. 
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Pasientgrunnlag 

 

Selger startet praksisen som en null-liste i 20xx.  Da kjøper overtok var det xxx 

pasienter på listen.  Listetak er xxx. 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden 20xx, først somfastlønnet fastlege i 

kommunen, deretter som selvstendig næringsdrivende fastlege siden 20xx og 

frem til xxx sluttet xx august 20xx.  Det er ikke opplyst om vesentlig fravær 

 

Husleie og andre avtaleforhold 

 

Selger hadde leieavtale med privat utleier fra xx.xx.20xx til xx.xx.20xx.  

Avtalen ble forlenget med ett år. Leien var kr. 80 000, alt inkludert. Nemnden 

forstod det slik at årsaken til den kortvarige leieavtalen var  intensjonen om at 

selger skulle kjøpe seg inn i legesenteret, men det ikke ble oppnådd enighet om 

pris.  Selger syntes det ble for dyrt å fortsette leieforholdet. 

 

Inntekter og utgifter 

 

Selgers omsetning inkludert basistilskudd var i 20xx kr 2 608 495.  Med faste 

utgifter på kr 960 000 gir dette et skattbart resultat på kr 1 648 495. 

 

For 20xx var inntektene per august kr 2 356 294.  Fratrukket utgifter på kr 640 

000 blir resultat per august 20xx kr 1716 294. Selger ble spesialist i 

allmennmedisin i xxx 20xx. 

 

Partenes anførsler 

 

Selger: 

 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Selger startet med null-liste i juni 20xx,som etter kort tid ble drevet fra 

kommunens lokaler. Samtidig med selger startet en annen lege som også hadde 

nullhjemmel.   

Begge begynte som kommunalt ansatte leger med fastlønn.   

Planen var ifølge selger at begge skulle overta listene og drive som selvstendig 

næringsdrivende når de hadde bygget opp tilstrekkelig pasientgrunnlag.   

Høsten 20xx fikk de beskjed om å overta listene som selvstendig 

næringsdrivende.  Selger hadde på dette tidspunkt ca. xxx pasienter på listen, 
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den andre legen hadde xxx.  Den andre legen ønsket ikke å overta, og valgte å 

slutte.  Hjemmelen ble ikke utlyst, og pasientene ble forsøkt overført til selgers 

liste, noe som bare delvis lyktes.  

Da den andre legen sluttet ønsket kommunen å flytte selgers praksis til et privat 

legesenter, for å unngå solopraksiser.  Kommunen forhandlet og inngikk avtalen 

med legesenteret, hvoretter kommunen skulle betale leien (kr 80 000 per mnd) 

og selger refundere beløpet til kommunen i slutten av hver måned.  Planen var at 

selger skulle kjøpe seg inn i legesenteret etter ett år, og at forhandlinger om dette 

skulle skje mellom xxx og legesenteret.   

 

Etter diskusjoner om pris da det første året var gått ble det klart at legesenteret 

krevde et så høyt beløp at selger bestemte seg i xxx 20xx for å si opp 

hjemmelen. Xxx ba kommunen legge ut annonse.  Annonse ble lagt ut i xxx 

20xx uten selgers medvirkning. 

I følge selger ble xxx oppringt av tre leger som var interessert i praksisen.  De 

hadde fått informasjon fra legesenteret om at prisen var kr 1 mill. 

 

Selger fikk etter hvert beskjed fra kommunen om at de hadde funnet en lege som 

skulle arbeide med fastlønn, og at selger kunne slutte xxx.  

 

Selger fikk først ikke vite fra kommunen hvem som skulle ansettes. Xxx kom 

heller ikke i en forhandlingsposisjon med ny lege, da kommunen forhandlet på 

vegne av kjøper.  Selger reagerte over dette, og oppfattet dette som ulovlig 

konfiskering av  listen.  Etter trussel om rettssak, og informasjon fra 

Legeforeningen om hvem som var parter i saken, ble det tilslutt bestemt nemnd, 

siden partene ikke ble enige og prisen. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Kjøper har vist til rammeavtalens pkt 5.6 og protokolltilførselen til denne. 

 

Bestemmelsen lyder: 

 

”Dersom fratredende lege av rekrutteringshensyn har inngått omfattende 

samarbeidsavtale med kommunen som innebærer leie av både lokaler, utstyr/ 

inventar og hjelpepersonell til redusert pris, kan rett til godtgjøring for 

opparbeidet praksis bortfalle dersom kommunen etter to -2 – korrekte 

utlysninger kan dokumentere at praksisen på grunn av manglende 

søkergrunnlag ikke har en markedsmessig verdi. I slike tilfeller kan kommunen, 

etter å ha forelagt saken for lokalt samarbeidsutvalg til uttalelse, ved 3. gangs 
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utlysning la disse forhold fremgå av utlysningen.” 

 

Protokolltilførselen lyder: 
 

”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 tilby stimuleringstiltak i form av omfattende 

samarbeidsavtaler (kontorfasiliteter og hjelpepersonell 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 utgifter i forhold til listens størrelse” 

 

Kjøper har vist til tidligere nemndavgjørelser i xxx fra xx.xx.20xx og 

xx.xx.20xx, som ble verdsatt til henholdsvis 250 000 og 350 000.  Kjøper har ut 

fra disse vurdert verdien av denne praksisen til kr 150 000, hensyn tatt til 

ulikheter i de ulike praksisers lokalisasjon, omfang, tidsperiode for opparbeiding 

med mer. 

 

Kjøper viser til at flere søkere trakk seg underveis, og at det til slutt bare var xxx 

som stod igjen som en reell kandidat, noe xxx mener vitner om lav interesse for 

hjemmelen. 

 

Kjøper viser  videre til at selger selv ikke har hatt noen utgifter knyttet til 

investeringer eller innkjøp i legesenter, og at xxx heller ikke har påvirket 

opparbeidet praksis i form av journalsystem, hjelpepersonell, deltakelse i 

generell drift av kontoret etc. 

 

Selger hadde en stor, tilfeldig fordel av at hjemmelen til den legen som sluttet i 

20xx ikke ble utlyst.  Dette førte til at selger fikk en rekke nye pasienter uten å 

betale noen kompensasjon. 

 

Kjøper har også anført at journalene ikke er ryddige, i den forstand at tidligere 

sykdommer og medisinlister ikke er oppdatert. 

 

Avslutningsvis mener kjøper at en antatt ”fastlegekrise” påvirker verdien 

negativt. 

 



 7 

På denne samlede bakgrunn mener kjøper at kr 150 000 er et rimelig tilbud. 

 

Nemndens vurderinger 

 

Opparbeidet praksis 

 

Da selger sa opp hjemmelen hadde xxx en leieavtale med utleier som gjaldt ut 

året 20xx.  Utleier har åpenbart ønsket å fortsette å ha en fastlege der, ettersom 

de inngikk ny avtale med kommunen om lokalisering av kjøpers praksis, dog 

som ansatt av kommunen.   Nemnden legger derfor til grunn at kjøper ville fått 

tilbud om fortsatt leie hos utleier dersom xxx hadde valgt å takke nei til om 

fastlønn fra kommunen. Kommunen ansatte imidlertid kjøper, og inngikk selv 

leieavtale med utleier.  Selger mistet derfor muligheten til å kreve fra kjøper den 

verdi som ville ligget i et direkte tilbud om fortsatt leie, og  i så fall på hvilke 

vilkår.   

Det har en viss verdi at selger i det hele tatt bragte praksisen dit den var da 

kjøper overtok, men verdien av dette er svært liten, ettersom det ikke foregikk 

noen direkte overtakelse mellom selger og kjøper.  

 

Det faktum at kommunen inngikk fastlønnsavtale med kjøper uten at dette var 

avklart med selger, gjør at verdien av selgers praksis blir lavere enn om kjøper 

hadde fått et direkte tilbud om fortsatt leie fra selger. 

 

Den leieavtale som forelå mellom kommunen, utleier og selger var så kortfattet 

og skissepreget at det uansett ikke var mulig å vurdere verdien av den. 

 

Det som kan sies er at lokalene var i meget god stand, og preget av stor orden.  

Inntjeningen i praksisen var god, og resultatet solid, selv med relativt høy 

husleie.  Det gjaldt også før selger ble spesialist i xxx 20xx. 

 

Ut over dette ser ikke nemnden grunn til å vurdere de vanlige momentene i 

verdsettingen av opparbeidet praksis, ettersom kontrakten uansett ikke overdras 

fra selger til kjøper.  Nemnden har heller ikke grunnlag for å mene noe om 

verdien, ettersom kontrakten ikke presiserte partenes rettigheter og plikter, og 

nøyaktig hva som inngikk i leien. 

 

Kjøpers henvisning til rammeavtalens pkt 5.6 og protokolltilførselen til denne er 

ikke anvendelig i denne saken.   Hjemmelen ble bare utlyst en gang, og det var 

flere søkere til praksisen.  Nemnden kan ikke vite årsaken til at flere av søkerne 

trakk seg underveis, men ser det ikke som usannsynlig at det har sammenheng 

med at situasjonen fremstod noe uklar.  Uansett ble hjemmelen besatt ved første 

gangs utlysning, og kjøper ga i nemndsmøtet uttrykk for at det fra xxx side ikke 

hadde vært en betingelse å bli ansatt. 
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Det kjøper nå skal betale for er verdien som ligger i et opparbeidet 

pasientgrunnlag. 

Det er uten betydning for denne verdien hvordan og hvorfor pasientene på listen 

kom dit.  Det fremstod for nemnden som selger har bygget opp praksisen fra 

grunnen og over tid, selv om xxx hadde en tilfeldig fordel av at en del pasienter 

kom til xxx fra listen til den legen som sluttet i 20xx.  Xxx har også fått, og 

mistet pasienter i forbindelse med åpning og stenging av et xxx i nærområdet.  

Kjøper overtar en solid opparbeidet praksis, der det har vært god kontinuitet, 

selv om den formelt har vært i kommunens eie en kort stund. Kjøpers anførsel 

om manglende medikament- og sykehistorie i journalene er det ikke mulig for 

nemnden å ta stilling til.  Nemnden ser det dessuten slik at en ny lege nesten 

alltid vil måtte bruke noe tid på selv å sette seg inn i hver pasients historie. 

 

Hensett til andre nemndavgjørelser der det kun har vært pasientgrunnlaget som 

har utgjort verdien mener nemnden at denne praksisens verdi settes til kr 350 

000.  Det er da tatt et visst hensyn til at praksisen med all sannsynlighet kunne 

vært videreført i samme lokaler, uansett om kommunen  hadde ansatt kjøper 

eller ikke 

 

Konklusjon 

 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 350 000. 

 

Saksomkostninger 

 

Nemnden har ikke funnet grunn til å fravike hovedregelen om deling av 

utgiftene.  Saken har vært vanskelig for begge parter å vurdere, ikke minst på 

grunn av kommunens inngripen og håndtering av saken.   

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 350 000 innen 09.05.2019. 

 

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

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

*** 

Oslo den 11. 04. 2019 

 

Kjersti P. Amundsen      Gunnar Ramstad         Ole Johan Bakke 

nemndleder           nemndmedlem               nemndmedlem  


