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Velkommen 
THOR AGE CHRISTIANSEN Logg ut 

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

Kaller Lekerøya for slaveleir 
Overingeniør i Arbeidstilsynet, Alf Helgeland, kaller Eigil Stray Spetalens oppussing av 
ferieperlen på Lekerøya i Risør for det nærmeste man kommer en moderne slaveleir. 
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Fredag var overingeniør Alf 

Helgeland og Kristian Sødal fra 

Arbeidstilsynet på et 

oppfølgingstilsyn på tomten til 

Eigil Stray Spetalen på 

Lekerøya etter at det i 201 0 var 

mistanke om uverdige forhold 

for fire litauere som jobbet med 

oppussing av det gamle 

båtbyggeriet. 

Helgeland sier at det som møtte 
Arbeidstilsynet beskriver lukten på stedet som så Ille at de holdt på å kaste opp. Foto: Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynet 

fredag er 

sjokkerende. Han 

mener luften i 

lokalene hvor de 

litauiske arbeiderne 

bor er til å kaste opp 

av, at forholdene på 

arbeidsplassen er 

helsefarlig og at det 

jobbes 10-timers 

arbeidsdager for 500 Sllk sover litauerne som jobber med oppussingen av det gamle båtbyggeriet på Lekerøya. Foto: Arbeidstilsynet 
kroner dagen , 

- Dette er noe av det groveste vi har sett når det er satt i system. I 

nyere tid er dette det nærmeste vi kommer en moderne slaveleir. Her 

utnyttes mennesker på det groveste. Alle ingrediensene for å kalle dette 

sosial dumping er til stede. Det er rett og slett trist, sier Helgeland. 
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Daglig leder Jan Petter Jørgensen i oslofirmaet Norlitalda AS, selskapet 

som har engasjert arbeidskraften ti l byggearbeidet på Lekerøya, kaller 

uttalelsene til Arbeidstilsynet for grove. 

- Dette er helt ukjent for meg. Fellesforbundet var på øya for 14 dager 

siden, etter det har jeg ikke hørt noe om dette før jeg får opplysningene 

nå, sier Jørgensen. 

Eier Eigil Stray Spetalen forteller at han er sjokkert over uttalelsene fra 

Arbeidstilsynet. Han mener de ikke har noen rot i virkeligheten. 

- Dette er bare tull. Jeg har ansatt en mann som skal se etter at HMS 

blir fulgt til punkt og prikke. Jeg fatter ikke dette, sier en opprørt 

Spetalen . 

Byggeleder Tim Barth , som er ansatt av Spetalen, sier at han ikke 
kjenner seg igjen i uttalelsene til Helgeland. Han understreker at han 

selv bor og sover på Lekerøya fra mandag til onsdag og at han også 

lager mat der. 

- Jeg skjønner ikke hvor de har det fra. Jeg fatter det ikke. Jeg blir 

provosert av en slik påstand, sier han. 

Holdt på å kaste opp 
Helgeland i Arbeidstilsynet forteller at det jobber åtte litauere på øya. En 

av dem er ansatt av Stray Spetalen, mens de syv andre er ansatt av det 

litauiske selskapet Norlitalda UAB. Dette er, ifølge Arbeidstilsynet, et 

selskap som driver i Norge. I 201 O ble det avdekket at litauere som 

jobbet på stedet bodde i bygget de pusser opp, angivelig blant 

plankebiter og kløende isolasjon. Toalettforholdene ble også beskrevet 

som elendige. Helgeland sier at påleggene fra 2010 langt ifra er 

etterkommet. 

- Boforholdene er nå så dårlige at vi måtte ut og få luft. Lukten var så 

ille at vi måtte ut for ikke å kaste opp. Det er rett og slett helsefarlig å 

jobbe der. HMS-systemet som er hengt opp står bare på norsk, så dette 

er gjort bare for å tilfredsstille tilsynsmyndighetene, sier han. 

- Jeg har aldri reagert på dette. Jeg er på Lekerøya en gang i uka og 

sjekker at ting er i orden og at norske lover og regler blir fulgt . Jeg føler 

meg forfulgt, sier Spetalen. 

Jan Petter Jørgensen understreker at det ble gjort grep etter påleggene 

de fikk i 2010. Han sier Spetalen tok inn en norsk byggeleder som skulle 

følge opp forholdene. 

- Mitt inntrykk er at forholdene er prima. Det er jo et nytt bygg. Jeg 

mener føringene ligger hos Fellesforbundet for å kaste disse ut av 

landet ved å kalle det sosial dumping, sier han oppgitt. 

- Jobber på søndager 
Overingeniør Helgeland forteller at en av litauerne, som Arbeidstilsynet 

snakket med, jobber for 500 kroner dager. Ifølge Helgeland jobber han 

minimum ti timer om dagen seks dager i uka. Helgeland sier også at 

litauerne jobber på søndager. 

- Søndager jobber de ikke! Jeg blir opprørt av å høre dette. sier 

Spetalen og påpeker at lønningene han betaler er på minimum 20.000 

kroner i måneden. 

Jan Petter Jørgensen sier at uttalelsene til Arbeidstilsynet hva angår 

lønningene er positivt feil . 

- Uten å utdype det så er de like godt betalt som andre nordmenn på 

tarifflønn . Summene er langt høyere enn det Arbeidstilsynet påstår. Det 

er uriktig og det vet Arbeidstilsynet. Summene og timene er feil for det 

er jeg som blir fakturert, sier han og understreker at det vil bli 

dokumentert overfor Arbeidstilsynet på mandag . 

Politianmeldelse 
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Arbeidstilsynet har gitt frist til mandag for Eigil Stray Spetalen og 

selskapet Norlitalda om å få kopi av lønnsslippene til samtlige som 

jobber med oppussingen. Dersom fristen ikke overholdes, vil 

Arbeidstilsynet stenge hele byggeprosjektet. 

- Da sender vi et stansingsvedtak hvor de åtte personene må legge ned 

arbeidet. Deretter setter vi oss ned og jobber frem en politianmeldelse. 

Forholdene er godt dokumentert. Boforholdene og HMS-rutinene er 

såpass graverende at vi har grunnlag nok for en politianmeldelse, 

avslutter overingeniøren i Arbeidstilsynet. 

Eigil Stray Spetalen er bror av investor Øystein Stray Spetalen. Han 

kjøpte eiendommen på Lekerøya utenfor Risør for ti millioner i 2007. 

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. 
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