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Innhold f\iyhe\er 

Trafikk Fra retten Politilogg Norge og verden Arendalsuka Valg Aust-Agder rundt 

Velkommen 
THOR AGE CHRISTIANS EN Logg ut 

RESTAURERER BD TBYGGERI: Eigil Stray Spetalen bruker store summer på å restaurere og bygge på vakre Lekerøya 
utenfor Risør. 

Millionær i byggebråk 
Mangemillionær Eigil Stray Spetalen havnet i Fellesforbundets søkelys, etter at det 
angivelig ble avdekket det Fellesforbundet mener er kritikkverdige forhold for fire 
litauerne, som pusser opp hans ferieperle i Risørs skjærgård. 
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De ansatte bor i bygget de pusser opp, angivelig blant plankebiter og 

kløende isolasjon, kun med beskyttende plast over sine senger. 

Toalettforholdene beskrives som elendige, mens det stilles et stort 

spørsmålstegn ved den reelle lønna til de fire. Spetalen selv forsikrer 

om at alt er som det skal være, etter det han betegner som en god 

dialog med verneombud og fagforbundet Fellesforbundet. 

- Det var et par ting som ble påpekt at de kunne vært bedre, og de tok 

vi tak i. Dette er nå ordnet. Vi har rettet på det som verneombud og 

Fellesforbundet ikke var fornøyde med. Jeg vil selvsagt følge 

regelverket og alt skal være i orden. Det gjelder og de selskapene jeg 

leier inn for å jobbe for meg, påpeker Spetalen overfor Agderposten. 

Han mener innehaveren av selskapet litauerne jobber for, Jan Petter 

Jørgensen i Norlitalda, er rette vedkommende for spørsmål om 

litauernes hverdag. Jørgensen har ingen problemer med å svare for 

seg. 

- Vi har vært i flere møter med Fellesforbundet og jeg mener vi har en 

god dialog. Vi har rettet det de har bedt om. Men det var ikke så lett å 

tilby de ansatte noe annet enn utedo på en øy uten kloakkledning. Men 

nå har vi fått det og, så nå er det også i ferd med å rette seg. Det er 

midlertidig verdt å merke seg at folk benyttet denne utedoen de 130 

årene det har bodd folk på øya. Jeg synes for øvrig det er viktig å 

påpeke at vi ikke er et selskap som driver sosial dumping. Mine ansatte 

før tarifflønn. De skatter til Litauen , mens mitt selskap er momsansvarlig 

for dem her i Norge. Vi har ikke noe å skjule, påpeker han. 

Thor~ ge Christiansen i Fellesforbundet innrømmer at dialogen mellom 
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partene er god. Han sier fagforbundet vil følge opp dokumentasjonen 

som legges frem, for å forsikre seg om at den er riktig. Samtidig klarer 

han ikke å legge skjul på at han er skuffet over tingene de fant hos 

Spetalen. 

- Vi er skuffet over at en kar som Eigil Stray Spetalen hadde slike 

forhold for sine ansatte. Han har lommebok til å tilby dem mye bedre en 

dette, Vi hadde i siste uke et møte med Spetalen og eieren av firmaet 

de fire litauerne jobber for. De lover bedring. Vi er også lovet full 

oversikt over dokumentasjon mellom ansatte og firma, på lønn og 

avtaler. Jeg føler vi har en god samtale. Vi ser og forbedringer og håper 

det fortsetter slik, sier Christiansen. 

Fellesforbundet føler imidlertid at lønnsmomentet fortsatt er ullent, og vil 

følge ekstra med der. Litauerne skal til dem ha uttalt seg uklart om hva 

som er deres lønn for hver gang de har snakket med Fellesforbundet. I 

første samtale var lønnen på 75 kroner timen, Det økte til tarifflønn på 

133,50 kroner timen etter Fellesforbundets første besøk.> 

Eigil Stray Spetalen er en heller anonym bror av kjendisinvestor Øystein 

Stray Spetalen. Han kjøpte eiendommen på Lekerøya utenfor Risør for 

ti millioner i 2007. Her var tidligere båtbyggeri. Stray Spetalen har fått 

tillatelse til å bygge seks boenheter på øya. To bygges opp, mens de 

fire resterende er eksisterende bygg som skal rehabiliteres. Etter rundt 

to år med planlegging, ble byggearbeidene satt i gang i vinter. 

Investoren formue på i overkant av 100 millioner kronerformue. 

Kundesenter 

Min side 

Annonser 

eAvis 

Om Agderposten 

Agderposten AS 

Sjefredaktør:~ 

Adm. direktør: ~nd Kla'1s•n 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. 

(Q/ Agderposten AS 

R•daktomtakaten 
PFU 

.4.::,ni,1gstid,er: 

Sentralbord rnan-fre 08:00-16.00 

Kunclesenter man-fre 08:00-16.00 

Annonse man-fre 08·30-16:00 

Tlf: 37 00 37 00 

tlps@agderposlen.no 

http:/ /www.agderposten.no/nyheter/millioner-i-byggebrak-1.536673 

Side 2 av 2 

Facebook lnstagram Twitter Tips oss 

Østregate 5, ft836 Arendal 

Postboks 8, !+801 Arendal 

Org.nummer: 983 225 683 MVA 

Til toppen ,,...., 

10.11.2014 


