
 
 

 
Avsender: 
Sentralstyret i Demokratene i Norge Sted: Oslo Dato: 08.05.2016 
 
C/o Leder Kim Steinar Kjærner-Strømberg 
Martin Skatvedts vei 25  
 
0950 Oslo 
 
 
Mottaker: 
Agder politidistrikt 
Postboks 514, Lundsiden 
 
4614 KRISTIANSAND S. 
 
Deres referanse: Anmeldelse av DiN og D fra Partilovnemnda av 19.04.2016 Vår referanse: Regnskap 
2010-2015 
 
 

POLITIANMELDELSE AV TIDLIGERE LEDER OG GENERALSEKRETÆR i 
DEMOKRATENE I NORGE OG DEMOKRATENE, KJELL ARNE SELLÆG, FØDT 

1956. 
 
 
Innledning: 
Partiet Demokratene i Norge ([DiN], org. nr. 995 574 152) og forløperen partiet Demokratene 
([D], org. nr. 984 806 663) og /eller noen av partiets tillitsvalgte er den 19.04.2016 
politianmeldt av Partilovnemnda (Partilovnemnda sin referanse: 2016/1562/347) for mulig 
brudd på straffelovens §324 (bedrageri) og §325 (grovt bedrageri) (Paragrafangivelser etter 
gammel straffelov). 
 
Den nyvalgte ledelsen (valgt på landsmøtet 17.04.2016), er enige i at det foreligger grunn til å 
mistenke at det foreligger grunn til å tro at det har vært foretatt bedrageri m.m. i saken – og vi 
er enige i Partilovsnemda som omtale av faktum i saken. Men vi vil påpeke at det er 
partiet/partiene som er utsatt for bedrageri av tidligere ansatte og tillitsvalgte, ikke 
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partiet/partiene. Altså er det partiet/partiene som må oppfattes som de fornærmede, ikke staten 
ved Partilovnemnda. 
Det kan her også nevnes at partiet allerede har fått straff for de regnskapsrelaterte forhold, da 
Partilovnemda har halvert partistøtten til DiN for 2015 (på grunn av manglende levering av 
revisjonsgodkjente regnskaper), noe som har satt partiet i en meget krevende økonomisk 
situasjon. 
 
Dersom noe er uklart eller Vest-Agder Politidistrikt ønsker tilleggsopplysninger for å 
behandle denne anmeldelsen, bes de kontakte undertegnede. Vi gjør oppmerksom på at 
partikontoret i disse dager flyttes fra Kristiansand S. til Oslo og at adressen til partiet derfor 
også vil bli endret. Tilleggsopplysninger/tilleggsanmeldelse kan bli sendt. 
 
Vi ønsker også å gjøre det klart at den nye ledelsen i partiet ønsker fullt ut å bidra til å 
kartlegge alle faktum i saken i samarbeid med politiet. 
 
 
Anmeldelsens formelle del: 
Sentralstyret i Demokratene i Norge (DiN) anmelder med dette følgende person: 
 
1 Kjell Arne Sellæg (født 1956, adresse: Vedumsvegen 54, 2636 ØYER) 
 
for brudd på Straffelovens § 371 (bedrageri) og/eller § 372 (grovt bedrageri) og/eller 
subsidiært § 324 (underslag) og/eller § 325 (grovt underslag) og/eller atter subsidiært § 390 
(Økonomisk utroskap) og/eller §391 (grovt økonomisk utroskap). Det må også vurderes om 
det foreligger brudd på § 378 (skattesvik) og/eller § 379 (grovt skattesvik). 
 
Alle paragrafangivelser er etter ny straffelov, da det antas at det er denne som kommer til 
anvendelser. Dersom ikke vises det til tilsvarende paragrafer i gammel straffelov. 
 
Personen begjæres med dette tiltalt og straffet. Sellæg har siden 2012 ikke vært medlem i 
Demokratene i Norge. Anmeldelsen kan bli utvidet til også å omfatte andre personer (tidligere 
tillitsvalgte). 
 
Partiet varsler også med dette at det kreves at tap som er blitt påført partiet som følge av 
kriminell virksomhet, erstattes fullt ut av de som har forvoldt tapet. Vi ber om at politiet tar 
disse kravene med i en eventuell tiltale. På nåværende tidspunkt kan vi ikke tallfeste tapene 
eksakt, da omfanget av disse ikke fullt ut er kjent. 
 
 
Anmeldelsens materielle del:  
 
Sellæg sin rolle og handlinger 
Kjell Arne Sellæg har periodevis fram til 2012 vært ansatt som generalsekretær (for symbolsk 
lønn) i Demokratene og Demokratene i Norge, samt vært leder av partiet i en periode i 2012. 
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Ved gjennomgang av de to partiene sine regnskaper fram til 2015, i 2015 og til d.d., har det 
blitt avdekket at Sellæg (ansatt og tillitsvalgt) og andre (i hovedsak tillitsvalgte) har belastet 
partiene med utgifter som neppe kan sies å være relatert til partiets arbeid.  
 
Ved gjennomgang av regnskapene i løpet av 2015 og fram til d.d. for periodene fra 2010 til 
2015, samt tidligere regnskap for D, framkommer det at betydelige summer er brukt på måter 
som må betraktes som (grovt) bedrageri/underslag/utroskap i form av uttak til privat forbruk. 
Fram til 2012 er misbruket av partiet sine midler åpenbart dette skjedd i regi av Sellæg, og da 
i form av uttak fra kontoer som partiene disponerte. I tillegg til Sellæg har også andre mottatt 
udokumenterte penger fra partiene sine kontoer. 
 
For mange av uttakene finnes det ikke bilag, og mange av uttakene/kjøpene er gjort med 
kredittkort (VISA-kort). Dette har videre medført at det mangler bilag til regnskapene, som 
igjen har medført at revisor ikke har kunnet godkjenne regnskapene for partiene. 
 
Kjell Arne Sellæg har tidligere påstått at en del av uttakene er å betrakte som lønn. I så tilfelle 
så skulle han ha betalt skatt for beløpene, og det er mulig at beløpene da skulle har medført at 
partiene skulle ha betalt arbeidsgiver avgift m.m. for disse lønnsutgiftene. Det var i så tilfelle 
generalsekretæren sin oppgave å se til at disse summene ble innberettet til 
skattemyndighetene (også for sitt eget tilfelle). Da dette ikke er gjort, må dette betraktes som 
et skattesvik/grovt skattesvik. Partiet bestrider at det er betalt ut lønn til Sellæg, eller at han 
har hatt krav på slik lønn. Generalsekretæren skulle kun ha dekket utlegg etter regning. 
 
Kjell Arne Sellæg tok også med seg hele medlemsregistrert for partiene (database) da han 
trakk seg som leder i DiN i 2012 og han like etter registre ett annet politisk parti, Moderatene 
(Org nr: 998 718 112). Dette partiet hadde han etter sigende grunnlagt tidligere, og 
operasjonen med å bli leder i 2012 var trolig motivert av få tak i medlemsregisteret til 
rekrutering til sitt nye parti, samt for å lamme DiN. Denne handlingen anser vi som grov 
utroskap/grovt underslag som også påførte partiet tap i form at kostnader etablering av til nytt 
medlemsregister og tap av medlemskontigent (manglende oversikt over medlemmer og tap av 
medlemmer/lokallag som ble kontaktet ved hjelp av info i registeret og som meldte overgang 
til Moderatene). Tapet er foreløpig ikke kostnadsberegnet. Hans handlinger i denne 
sammenheng ansees også for å være svært illojale. 
 
 
Omfang av bedrageri, underslag og utroskap mot DiN og D 
Vi har følgende: 
Regnskapet 2010: Kjell Arne Sælleg mottatt kr 25.000,- for udokumenterte utgifter, samt 
brukt kroner 87.081,61 av partiets visakort, totalsum 112 081,61. 
Videre i 2010 kommer følgende fram i regnskapet knyttet til Kjell Arne Sellæg: 
1. Telefonutgifter kroner :107.140,- 
2. Drivstoff kroner: 19.485,- 
3. Diettkostnader kroner 9,844,- 
Totalt har Kjell Arne Sælleg tatt ut, som generalsekretær og ansatt for partiet: Kroner 
258.189,- 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kim Steinar Kjærner-Strømberg 
Partileder Demokratene i Norge 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Partileder vil samarbeide med politiet for utlevering av all informasjon som jeg sitter 
med i forhold til denne saken.  
 
 
 
Referanser: 
 
http://www.proff.no/selskap/moderatene/bangsund/partipolitiske-organisasjoner/Z0IC1V08/ 
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Lov-referanser: 
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28 
 
 
§ 324. Underslag 
For underslag straffes den som med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller 
andre rettsstridig 

 

En handling som går inn under §§ 385 eller 386, straffes ikke etter paragrafen her. 

Straffen for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år. 
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a) selger, forbruker eller på annen måte tilegner seg en løsøregjenstand eller 
pengefordring som han besitter, men som tilhører en annen, eller 

b) forføyer over penger han har innfordret for en annen, eller som på annen måte er 
betrodd ham. 

0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28


  
§ 325. Grovt underslag 
Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om underslaget er 
grovt skal det særlig legges vekt på om 

 

 

 

 

 
 
§ 371. Bedrageri 
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre 
en uberettiget vinning 

 

 

 
  
§ 372. Grovt bedrageri 
Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er 
grovt skal det særlig legges vekt på om 
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a)  verdien av det underslåtte er betydelig, 

b)  underslaget har pågått over lengre tid, 

c) det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller 
oppdrag, eller 

d) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon. 

0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 

a) fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å 
gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller 

b) 

bruker uriktig eller ufullstendig opplysning, endrer data eller datasystem, disponerer 
over et kredittkort eller debetkort som tilhører en annen, eller på annen måte 
uberettiget påvirker resultatet av en automatisert databehandling, og derved volder 
tap eller fare for tap for noen. 

0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 

a)  det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, 

b)  det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse, 

c)  det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, 



 

 

 

 

 
 
§ 378. Skattesvik 
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som gir uriktig eller ufullstendig opplysning 
til en offentlig myndighet, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når han forstår eller bør 
forstå at det kan føre til skattemessige fordeler. 

 
 
§ 379. Grovt skattesvik 
Grovt skattesvik straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om 
skattesviket er grovt skal det særlig legges vekt på om det 

 

 

 

 

 

Ved avgjørelsen av om skattesviket er grovt kan flere overtredelser ses i sammenheng. 

Denne paragrafen kommer til anvendelse også om det foreligger uvitenhet med hensyn 
til de momenter som gjør handlingen grov, når uvitenheten er grovt uaktsom. 
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d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg, 

e)  lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag, 

f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, 
eller 

g)  lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer. 

0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 

0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 

a)  har ledet til eller kunne ha ledet til unndragelse av et betydelig beløp, 

b) er utført på en måte som i særlig grad har gjort det vanskelig å oppdage, 

c)  er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, 

d) er begått av flere i fellesskap eller har et planmessig eller organisert preg, 

e)  er utført ved å misbruke stilling eller tillitsforhold, eller 

f)  foreligger medvirkning under utøvelse av næring. 

0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 



§ 390. Økonomisk utroskap 
Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med 
forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes 
med bot eller fengsel inntil 2 år. 

Straff for utroskap anvendes ikke på handling som faller inn under § 324, jf. § 325, eller 
§ 387, jf. § 388. 

 
  
§ 391. Grov økonomisk utroskap 
Grov økonomisk utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. 

Ved avgjørelsen av om den økonomiske utroskapen er grov skal det særlig legges vekt 
på momentene som er nevnt i § 388 annet punktum. 
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0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 

0  Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. 


