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Anmeldes for sosial dumping 

Logg ut 

Arbeidstilsynet politianmelder Eigil Stray Spetalen for sosial dumping i forbindelse med 
arbeidet på feriestedet Lekerøya i Risør. 

AV: INGMAR SROKl(A RIKE INGMAR@AGOERPOSTEN.NO 911 86 282 

PUBLISERT 18.11.2011 00:00 

SIST OPPOATC.RT 18 11.2011 00 .00 

Fvn.no skriver at i politianmeldelsen griper Arbeidstilsynet tak i 

lønningene, manglende risikovurderinger, sikkerhetsmangler, for lite 

opplæring og kritikkverdige boforhold. Ifølge overingeniør Alf 

Helgeland er arbeidet på Lekerøya noe av det groveste 

Arbeidstilsynet har sett. 

- Det er kort og godt sosial dumping, sier Helgeland til nettavisen. 

LES OGS♦ : Kaller Lekerøya for slaveleir. 

- Brannfelle 
Overingeniøren beskriver bo- og sanitærforhold som elendige hvor 

det ikke var noen form for renhold. Arbeiderne på stedet bodde i rom 

uten vindu. Helgeland kaller det en brannfelle. 

- Tøy ble tørket over gamle panelovner montert på veggen. For å 

komme over måtte de bruke en båt som ikke var egnet for 

persontransport. Vinterstid måtte de gå over usikker is for å komme til 

land. Det skal ikke være slik. Det var fryktelig, forteller han. 

LES OGS♦ : - Ulovlig å bo på hytteanlegget 

- Gjenstår ting 
Han påpeker imidlertid at ting er i orden nå . 

- Det gjenstår fortsatt noen ting , men de oppfyller de kravene vi har 

påpekt. Men dette er en alvorlig sak. Dette skulle vært på plass for ett år 

siden , sier Helgeland. 
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Ifølge Aust-Agder Blad har Eigil Stray Spetalen nå selv overtatt 

arbeidsgiveransvaret for arbeiderne. 
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