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I 

Peder Ås driver Lillevik Skifer, en av flere små skiferbedrifter i Lillevik. Både Lillevik Skifer og enkelte av 

de andre skiferbedriftene i Lillevik har de siste årene hatt problemer med å rekruttere arbeidskraft. 

Ungdommen vil ha utdanning, mindre slitsomme og bedre betalte jobber. Peder Ås, som driver skiferbrudd 

med stort innslag av manuell arbeidskraft har særlig fått merke dette. Gleden hans var derfor stor da fire 

staute islendinger søkte de stillingene han hadde lyst ledige i lokalavisen, og de ble straks ansatt. De fire 

islendingene bosatte seg ikke i Lillevik. 

Etter dette produserte Lillevik Skifer skifer som aldri før, tok markedsandeler og fikk ry på seg som en 

leverandør av kvalitetsskifer. 

Dette merket Maskinskifer AS, som også drev skifervirksomhet i Lillevik. Maskinskifer drev, som det ligger 

i navnet, mer maskinelt preget virksomhet. Direktøren for Maskinskifer, Lars Holm, tok kontakt med Peder 

Ås og gjorde ham oppmerksom på at konsesjonsvikårene for skifervirksomhetene i Lillevik krevde at man 

benyttet lokal arbeidskraft. Peder Ås var ikke uenig i at konsesjonsvilkårene lød som Lars Holm sa, men 

mente at de umulig kunne gjøres gjeldende i dag, etter at Norge var blitt part i EØS-avtalen. Særlig viste han 

til EØS-avtalen art. 28 og EØS-loven § 1. Lars Holm repliserte til dette at Peder Ås alltid hadde lest for mye, 

men også for lite.  - Artikkel 28, sa han, har ikke betydning for konsesjonsvilkår, bare for lover og 

forskrifter. 

Listetopp på Bygdelisten i Lillevik, Marte Kirkerud, engasjerte seg sterkt i saken, og fremhevet at 

konsesjonsbetingelsene var begrunnet i hensynet til å opprette bosetningen. -Vi har alle, sa hun, et ansvar for 

at bosetningen opprettholdes og det er lys i vinduene. Dersom det er slik at konsesjonsvilkårene ikke kan 

gjøres gjeldende, bør derfor næringen avtale seg i mellom at de bare skal benytte lokal arbeidskraft. 

a. Drøft og avgjør om konsesjonsvilkåret om bruk av lokal arbeidskraft er i strid med EØS-avtalen art. 

28.  

b. Drøft og avgjør om næringen i kommunen uhindret av EØS-avtalen art. 28 kan avtale seg i mellom 

bare å bruke lokal arbeidskraft.  

Både a) og b) skal besvares. 
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II 

En viktig målsetting med EØS-avtalen er å sikre lik forståelse av bestemmelser som både gjelder i EU og i 

EØS. Drøft de virkemidlene EØS-avtalen og ODA gir anvisning på for å realisere denne målsettingen og 

domstolenes bruk av disse.. 

  

Både I og II skal besvares. 

 

 
 

 


