
En liten historie fra Demokratene i Norge! 

Generalsekretær Kjell Arne Sellæg som figurerer med utestående beløp i regnskapene for 2010 og 

2011 viser at sentralstyret feiet under teppet alt dette. 

1. I 2012, altså etter at dette privatforbruket av partiets penger var vel kjent av styret, ble Kjell 

Arne Sellæg på landsmøtet i 2012 valgt til partileder. 

2. Han satt som partileder i hele tre måneder, og meddelte da styret at han trakk seg som leder 

og meldte seg ut av partiet. Den siste tiden som leder, etablerte han partiet Moderatene der 

han selv var oppført som partileder. 

3. På landsmøtet for Demokratene i Norge i 2014 ble Fredrik Litleskare valgt som partileder. 

Litleskare hadde samtaler med Sellæg for å få ham tilsatt som generalsekretær. Sellæg var 

mer enn villig til igjen å komme tilbake ettersom det gikk dårlig med Moderatene. Saken om 

å tilsette Sellæg som generalsekretær ble behandlet i sentralstyret som vedtok å tilsette ham 

som generalsekretær. Dermed var han tilbake i folden. 

4. Dette viser til fulle at sentralstyret så bort fra Sellægs bruk av partiets penger privat, og la 

dette i glemmeboken. Det betyr igjen at sentralstyret i 2014 videreførte tidligere styrers 

praksis med å feie kjedelige ting under teppet i stedet for å rydde opp. 

5. Så er spørsmålet: Er partiets ledelse medskyldig i at penger utbetalt som partistøtte er brukt 

privat ved ikke å gripe fatt i dette? Etter mitt syn er partiet dermed medskyldig i og med at 

de aldri påpekte eller anmeldte dette. De gjorde heller ingenting for å få tilbake disse 

pengene gjennom årene, men tvert imot valgte ham til partileder og senere generalsekretær 

på ny. 

Det skal bli interessant å se hva politiet i Kristiansand vil bygge sin sak på, og hva dette medfører for 

partiets rykte som lov og orden parti. 
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