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GOD HELG! 

Satser i ny båt 
Risør Seilforening har fått på 
plass en ny jolleklasse for \ til
fredstille de konkurranse
lystne ungdommene i foren
ingen. Og det er et råskinn av 
en konkurransebåt som Mads 
og Tomas Mathisen, samt 
Regine s. Tronstad og Eirik 
Lundberg nå satser i. 
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Vrak-boom i Risør 
I løpet av fjoråret ble så · 
mange som 223 biler fra Risør 
kjørt til vraking. I Gjerstad 
kommune kom tallet på 
vrakede biler opp i 123 . 

Vil ha flere 
urokråker 

Side14 

Urogruppa bør ikke bare 
bestå av middelaldrende 
menn, sier ordføreren, som nå 
ønsker seg flere unge gutter 
og jenter. 

Side7 
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LOKALAVISEN FOR RISØR OG GJERSTAD 

Støy rundt fritak 
Birger Westlunds søknad om fri
tak fra sine politisk verv i 
Gjerstad fordi han nå skal bli 
rektor og enhetsleder, skapte 
mye politisk støy i kommune
styret Men fritak fikk han, dog 
med bare en stemmes overvekt 

Sides 

Ryddetopp 
Øvre Gjerstad har nok en gang 
blitt rammet av dårlig 
mobildekning. Det irriterte 
ordføreren, som ringte dek
ningsdirektØren i Telenor for 
å få ryddet opp i problemene. 

Side6 

Sterke påstander 
Fellesforbundets organisasjons
arbeider i Aust-Agder, Thor Age 
Christiansen, hevder det må 
foreligge dokumentforfalskning 
i forbindelse med arbeidsavtal
ene på Lekerøya. Eigil Stray Spe
talen føler fellesforbundet driver 
klappjakt på ham. 
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·Ungdommene vil ~ 
på alwariebesøl< 

Elever fra Hønefoss og Kollbu var på besøk i Risør Akvarium denne uka. På årsbasis har akvariet besøk av over tusen leirskolebarn. 

Hvert eneste år har Risør Akvarium godt over tusen leir
skolebarn på besøk. Det er positivt både for akvariet. 
byen og ikke minst leirskolen. 
- Ungene synes det er veldig gøy med akvariet. Etter å ha 

· lært om havet. kysten, kystkulturen og fisk. er risørturen 
et fint avbrekk på fklere måter. sier Erling Skuggevik ved 
Kystleirskolen på Risøya. 

Sides 
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Dolcuillentforfalslming? 
Lekerøyaprosjektet er 
ikke kommet inn i smult 
farvann. Nå hevder Fell
esforbundets organisa
sjonsarbeider i Aust 
Agder at det må foreligge 
dokumentforfalskning i 
forbindelse med arbeids
avtalene som er inngått. 

Striden rundt arbeidsvilkårene 
til den litauiske arbeidsstokken 
på Lekerøya vedvarer. Nylig 
uttalte Eigil Stray Spetalen at 
han opplever reaksjonene fra LO 
og Fellesforbundet samt 
Arbeidstilsynet som en klappjakt 
på ham og at dette er ledd i en 
strategi for å diskriminere litau
ere fra det norske arbeidsmark
edet. 

Torsdag sto det et leserbrev på 
trykk i AAB. Der henviste under
skriveren til at han hadde en 
timelønn på 150 kroner på stedet 
og hevdet han hadde kontrakt 
på arbeidsforholdene. 

Må være presset 
-De litauiske arbeidstakerne på 
Lekerøya må være presset til å 
komme med uriktige opplys
ninger. De gangene jeg har vært 
på Lekerøya så har de litauiske 
ansatte vist stor frykt for å miste 
jobben hvis de uttalte seg om 
lønns- og arbeidsvilkårene. Når 

ansatte viser frykt og/eller ikke 
kan vise fram noen form for 
dokumentasjon på arbeidsfor
holdet så er det helt normalt at 
det foregår ulovligheter. 

Leserbrev 
Det hevder Fellesforbundets 
organisasjonsarbeider i avdeling 
9, Thor Age Christiansen. Han 
viser til leserbrevet der en av de 
ansatte i Lekerøyaprosjektet 
hevder å ha hatt en timelønn på 
150 kronertimen. 

- De litauiske ansatte på Lek-
. erøya hadde en timelønn på kr. 

14,70. Dette er dokumentert i 
arbeidsavtalene de har og som vi 
fikk som dokumentasjon fra 
bedriften. Har arbeidstakerne 
der ute mottatt godtgjørelse 
utover dette, så må de under
skrevne arbeidsavtalene vi har 
mottatt være falske. Dokument
forfalskning er ulovlig og straff
bart, uttaler Christiansen. 

Ikke dokumentert 
Fellesforbundets representant 
sier også at når arbeidsstokken 
på Lekerøya hevder den mottar 
150 kroner timen er dette en 
påstand som ikke er blitt doku
mentert. 

- Vi har bedt om å få se avtaler, 
bankutskrifter, lønnsslipper som 
viser at arbeiderne på stedet 
mottar timelønn som tilsvarer 
den allmenngjorte tariffavtalen, 
men dette har vi ikke mottatt, 

Reagerer på utslipp 
Hytteeiere med innlagt vann 
og utslipp av gråvann, men 
som ikke har godlrjent utslipp
stillatelse. kommer mer og mer 
i søkelyset. · 
Nylig har kommunen kontakt
et en hytteeier ved Østre Røed 
fordi man der har konstatert 
forurensing både luktmessig 
og·visuelt. Nå har kommunen 

skrevet brev til hytteeieren der 
det gis et umiddelbart pålegg 
om å sette en stopper for det 
ulovlige utslippet. Dersom så 
ikke skjer, vil det bli aktuelt å 
be politikerne ta stilling til om 
hytteeieren skal ilegges et 
overtredelsesgebyr inntil for
holdene på stedet er i orden. 

Ordf ører en savner 
flere "urol<rål<er" 
-Urogruppa bør ikke 
bare bestå av middel
aldrende menn. 

Ordfører Per Kr. Lundens inn
spill om en egen urogruppe 
som kan delta i kommuneplan
arbeidet, vakte naturlig nqk 
noe oppsikt. Det er ikke hver 
dag en politiker ber om at det 
etableres en frittstående 
gruppe hvis viktigste oppgave 
blir å komme med konstruk
tive, kreative - og ikke minst -
kritiske innspill . 
, På spørsmål opplyser ordfør
eren at responsen ikke har latt 
vente på seg . . 

- Jeg har allerede nok forslag 
til å fylle gruppa, hvis alle de 
foreslåtte kandidatene sier ja. 
Men jeg trenger mange flere 
innspill for å få en godt samm
ensatt og balansert gruppe, sier 
. han. 

Etter det vi erfarer dreier for
slagene seg stort sett om mid
delaldrende menn. Med andre 
·ord; kans)rje den gruppa som 
allerede i dag dominerer de 
fleste samfunnsområdene. 

Spørsmålet som da kan still
es; hvorfor glimrer de med sitt 
fravær, både kommunens 
kvinner, innbyggerne i periferi
en og ikke minst; de yngre? 

Jeg håper vi også får noen 
representanter som tilhøret 
disse gruppene, sier Lunden og 
tilføyer: 

-Det er ingenting i veien for å 
foreslå seg selv. Det vi trenger er 
personer som ønsker å bidra til 
å gjøre kommunen vår bedre å 
bo i for alle innbyggerne. For å 
få dette til trenger vi en god 
kommuneplan og da mener jeg 
en slik urogruppe kan bidra til 
dette, sier Lunden. 
Steinar Ryvind 
steinar.ryvind@austagderblad.no 

sier han. 
På spørsmål om hvordan dif

feransen mellom differansen 
mellom lønna fastsatt i arbeids
avtalen og den påståtte utbe
talte lønna forsvinner, hevder 
Christiansen at det er normalt i 
slike at saker at noe går til 
arbeidstakeren i form av svart 
lønn, men at også mellommenn 
stikker avgårde med store deler 
av dette beløpet. 

I Litauen 
Christiansen sier han har vært i 
Litauen for å sette seg inn i 
praksis knyttet til de avtalene 
litauerne får når de eksempelvis 
påtar seg oppdrag i Norge. 

-Generelt sett er det en helt 
annen praksis der noe tolkene 
oversatte til «konvoluttsystem
et» er svært vanlig. Man har 
arbeidsavtaler som tilsier en liten 
timelønn. Dette skattes arbeids
takeren av og det gir ham rettig
heter i forhold til helsespørsmål 
etc i hjemlandet. 

·Konvolutter" 
I tillegg betales det ut godtgjør
elser i «konvolutter» som det 
ikke skattes av. Dette er svært 
utbredt i privat sektor og mynd
ighetene ser gjennom fingrene 
på at dette praktiseres. Også 
dette har man avtaler på. I tillegg 
er det gjeme arbeidsavtale.r 
beregnet på de norske myndig
hetene, mer presist Arbeidstil-

Kr 14, 70 pr. time -
Ville du hatt det sånn? 

Illustrasjonen over er en av flere som rukes i en power point-presentasjon av 
Fellesforbundets oppgaver. Bildene er hentet fra Lekerøya 2011. 

- synet, sier Christi~en. 
Fellesforbundets representant 

sier også at den allmenngjorte 
tariffavtalen, som litauiske og 
andre arbeidstaker er pålagt å 
følge under arbeid i Norge, er 
godt kjent i Litauen. Samtidig er 
arbeidsledigheten i Litauen høy 
og arbeidsledighetstrygden er 
lav. 

-Derfor velger mange å 
akseptere ulovlige arbeidsfor
hold i Norge, sier Christiansen. 

For øvrig sier Christiansen at 
Fellesforbundet tror myndighet
ene vil følge opp saken og at for
bundet ikke ønsker å gå videre 
før man ser at den sosiale dump
ingen alternativt dokumentfor
falskningen ikke vurøeres 
seriøst nok av påtalemyndighet
ene. 

Steinar R~nd 
steinar.ryvind@austagderblad.no 

HØY KOMP~TANSE 
GIRGODERAD 
Våre høyt kvallflserte håndtverkere utfører nybygg, tilbygg og 
rehablllterlng av hils og hytter. 

Vi har restaurert Dypvåg kirke og utført mesteparten av rehabiliteringer på dis
triktets kirkebygg. Vi bygger også nye brygger i stein, betong og tre. 
Vi har våtroms-sertifikat og ~ehabiliterer bad. Vi har dyktige murere. 

Spør gjerne om referanser og bli med å se på jobber vi har gjort. 
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende befaring. 

VI gir deg de rådene som vi mener er best for degl 

e-post: sveninge@solbygg.net 
Tlf.: 91536444 
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