Begjæring om nemndbehandling - Nasjonal tvisteløsningsnemnd for
selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet
Informasjon
Tvist om vilkårene for overdragelse av fysioterapivirksomhet etter ASA 4313 punkt 7 (overdragelse)
og 9 (innløsning) avgjøres ved nemndsbehandling i henhold til ASA 4313 pkt. 8 og 12.3, jf. pkt. 23 og
retningslinjer for nemndsbehandling av 11. april 2018. Nemnden behandler ikke tvister knyttet til
driftsavtaler med tilhold i Oslo kommune eller andre driftsavtaler som ikke er regulert av ASA 4313.
Nemndas kompetanse omfatter ethvert tvistespørsmål om vilkårene for overdragelsen/innløsningen,
herunder tvist om rett og plikt til å overdra virksomheten, hvilke eiendeler som er omfattet av
overdragelsen, verdsettelsen, betalingsvilkår, overtakelsestidspunkt mv. Begge parter plikter å
medvirke til nemndsbehandling og er bundet av nemndas avgjørelse, som ikke kan ankes. Saken blir
behandlet av nemndleder alene, med mindre partene krever oppnevnelse av ytterligere
nemndmedlemmer. Partene bærer sammen ansvaret for å dekke nemndens sakskostnader, som
faktureres partene i etterkant av saksbehandlingen.
Med mindre partene er enige om et tidligere tidspunkt, kan nemndsbehandling iverksettes tidligst én
måned etter at ny driftsavtale er inngått eller at innløsning er besluttet. Fysioterapeut som krever
nemndsbehandling plikter å varsle motparten om dette med tre ukers varsel i rekommandert
sending før denne begjæring sendes inn.
Ved innsending av dette skjema opprettes sak hos nemnden, som deretter vil be om skriftlige innlegg
fra begge parter for å kunne avgjøre tvisten. Du behøver derfor ikke gi utfyllende informasjon i dette
skjema.
Nemnden behandler personopplysninger i den grad slike opplysninger mottas fra partene som
informasjonsgrunnlag for å fastsette en avgjørelse. Innsendte saksdokumenter vil bli makulert etter
sakens avslutning. Partene vil motta et eksemplar av avgjørelsen, i tillegg til at anonymisert kopi
formidles til Kommunesektorens Organisasjon (KS), Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk
Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) for mulig
publisering på nettsider. En kopi av avgjørelsen lagres også hos Oslo tingrett.
Ved spørsmål, ta kontakt med din medlemsorganisasjon (KS, NFF, NMF eller PFF).
Send skjemaet til:
Nasjonal tvisteløsningsnemnd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet
Mats Wilhelm Ruland
Borgarting lagmannsrett
Postboks 2107 Vika, 0125 Oslo
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Undertegnede søker nemndsbehandling av tvist om overdragelse/innløsning av fysioterapipraksis
knyttet til driftsavtale.

Saksøker

Her oppgis informasjon om den som krever nemndsbehandling.

Fullt navn

E-postadresse

Adresse

Telefon

Postnummer

Poststed

Er motpart varslet om nemndsbehandling i
rekommandert postsending for minst tre uker
siden? (sett kryss)



Jeg krever oppnevning av nemndmedlemmer (i
tillegg til nemndleder) til å avgjøre tvisten (sett
kryss).



Ja
Nei

Saksøkte

Evt. advokat/prosessfullmektig (navn og adresse)

Ja (se retningslinjer pkt. 6)
Nei (nemndleder alene avgjør tvisten)

Nedenfor oppgis informasjon om din motpart.

Fullt navn

E-postadresse

Adresse

Telefon

Postnummer

Poststed

Motpart er…? (sett kryss)




Evt. advokat/prosessfullmektig (navn og adresse)

Dato og din signatur

Påtroppende fysioterapeut (kjøper)
Avtroppende fysioterapeut (selger)
Kommune (ved innløsning)
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