
Med lupe på Demokratene og Demokratene i 

Norge 2009-2015. 

 

Regnskapet 2009(vedlegg 1) 

Jeg starter denne rundturen i partiets historie ved å kommentere litt om regnskapet for 

Demokratene i 2009 som skulle legges fram på landsmøtet i 2010. Kasserer Paul Solstrand var ikke 

ferdig med dette regnskapet fordi han manglet en del bilag. Regnskapet ble derfor ikke lagt fram for 

landsmøtet 2010. Det ble vedtatt at regnskapet på et senere tidspunkt skulle legges fram for 

sentralstyret stikk i strid med vedtektene. Når jeg henger meg opp i regnskapet for 2009, er det fordi 

dette regnskapet var årsaken til at Lotteritilsynet trakk tilbake godkjennelsen av Demokratene som 

lotteriverdig organisasjon etter gjennomgang av regnskapsutskrifter og bilagsmappe som ble tilsendt 

dem etter krav fra Lotteritilsynet. Den siste utbetalingen kom i februar 2010, og beløpet var 

utbetaling for siste halvår 2009. Dermed var det slutt på ytterligere utbetalinger for Bingospill i pott 

via bingoentrepenør. 

Regnskapet 2010(vedlegg 2) 

Det opprinnelige regnskapet for 2010 ble ført av daværende kasserer Paul Solstrand. På grunn av alle 

manglende bilag, var dette regnskapet i så dårlig utførelse at jeg av sentralstyret ble bedt om å 

rekonstruere dette regnskapet. Dette var en formidabel krevende oppgave ettersom de fleste 

postene måtte føres etter bankutskriftene fordi det ikke fantes bilag. Gjennom denne 

rekonstruksjonen av regnskapet kom det for dagen at generalsekretæren hadde fått utbetalt kr. 

25 000,- for udokumenterte utgifter samt hadde brukt kr. 87 081,61 av partiets penger til private ting 

ved å bruke partiets Visa kort. Totalsum 112 081,61. Videre var det tre poster på til sammen kr. 

45 890,- som var utbetalt som lønn til partileder Vidar Kleppe. Dette beløpet var det ikke trukket 

skatt eller betalt arbeidsgiveravgift for. Heller ikke beregnet feriepenger. Det var heller ikke 

innberettet til skattemyndighetene slik loven krever. Det eneste jeg hadde å gjøre her, var å føre 

dette opp som en mellomkonto i regnskapet som utestående beløp. Så var det opp til sentralstyret 

om de ville ettergi beløpet og føre det som tap på fordring. Dette ble aldri gjort, og derfor følger 

denne summen fremtidige regnskaper for Demokratene som utestående beløp i balanseregnskapet. 

Posten i regnskapet som gjelder Roar Andre Ersrud, og er på kr. 10 960,- skriver seg fra hans tid som 

sjåfør for generalsekretæren. De fleste beløpene er innberettet som bompengeavgifter. Dette er ikke 

riktig ettersom Ersrud som handikapped ikke betalte bompenger. Derfor er totalsummen postert 

som en mellomkonto i regnskapet som tilgodehavende.   

Regnskapet 2011(vedlegg 3) 

Dette regnskapet må jo betraktes som en parodi. Daværende kasserer Erik Sanders leverte et 

regnskap for Demokratene i Norge i stedet for å levere et regnskap for Demokratene. Demokratene i 

Norge ble registrert sent høsten 2010, og hadde følgelig verken inntekter eller utgifter i 2011. Den 

første inntekten for Demokratene i Norge kom fra og med 2014 som resultat av stemmestøtte etter 



Stortingsvalget i 2013. Demokratene som stilte lister i Stortingsvalget 2009, ble innvilget 

stemmestøtte fra og med 2010, og til og med 2013. Så regnskapet for 2011 skulle derfor være et 

regnskap for Demokratene. Dette ble det altså ikke. I tillegg er det i dette regnskapet ført poster som 

har med Demokratene i Vestfold å gjøre. Denne sammenblandingen fører til at dette regnskapet må 

rekonstrueres som et regnskap for Demokratene der inngående balansetall hentes fra regnskapet i 

2010 for at de historiske verdier opprettholdes. Samtidig må alle bilag tilhørende Demokratene i 

Vestfold lukes ut av bilagsmappen. De har ingenting å gjøre i dette regnskapet. For at revisor skal 

påta seg å revidere regnskapene for 2013-2015 må inngående og utgående balanse dokumenteres i 

tidligere regnskaper. I dette regnskapsrotet er ikke dette dokumentert. Terje Svendsen har flere 

ganger blitt opplyst av undertegnede at regnskapet for 2011 og 2012 må rekonstrueres på lik linje 

med det jeg gjorde med 2013 og 2014 regnskapet. Det later ikke til at han forstår viktigheten i dette. 

Resultatet er at regnskapet for 2013 og 2014 er innlevert til SSB uten at det er revidert av revisor 

godkjent av Finanstilsynet slik partiloven krever. Etter som jeg forstår er heller ikke regnskapet for 

2015 revidert. Fristen for innlevering er 1/6-16. På landsmøtet ble det heller ikke valgt ekstern 

revisor. Partiet lever farlig nær katastrofe hvis ikke det tas skritt til å få regnskapene i orden snarest. I 

regnskapet for 2011 fremkommer det en mellomkonto på kr. 72 234,42 på daværende 

generalsekretær(se revisors innberetning på vedlegg 4). På landsmøtet i 2012 ble verken 

regnskap eller revisors beretning lagt fram, og generalsekretær Kjell Arne Sellæg ble valgt til 

partileder med akklamasjon. 

Regnskapet 2012(vedlegg 5) 

Dette regnskapet ble ført i Excel av Elisabeth Rue Strencbo som ble valg til kasserer på landsmøtet i 

2012. Dette regnskapet ble også levert som et regnskap for Demokratene i Norge i stedet for et 

regnskap for Demokratene. Til unnskyldning for Elisabeth, så var hun helt ny i partiet og stolte på at 

2011 regnskapet var som det skulle være slik at tallene hun hentet fra dette regnskapet var korrekte. 

Etter som jeg forstår, så inngikk Terje Svendsen senere kontakt med ekstern regnskapsfører i 

Kristiansand for og rekonstruere dette regnskapet. Resultatet ble et regnskap lik det som Elisabeth la 

fram. Det ser ikke ut som om denne regnskapsføreren ble opplyst om hva som skulle gjøres med 

hensyn til å skille mellom Demokratene i Norge og Demokratene ved å lage to adskilte regnskaper. Et 

som gjaldt Demokratene og et som gjaldt Demokratene i Norge. Dette skyldes at Terje Svendsen 

øyensynlig ikke var i stand til å forstå hva som var viktig med denne rekonstruksjonen, og formidle 

dette til regnskapsføreren. 

Regnskapene 2013 og 2014 

Disse to regnskapene ble jeg bedt av Terje Svendsen om å rekonstruere ettersom disse var en herlig 

sammenblanding av Demokratene og Demokratene i Norge. Driftskontoen i Demokratene ble brukt 

som driftskonto for Demokratene i Norge i stedet for å overføre partistøtten fra Demokratene til 

Demokratene i Norge slik et vedtak i Partilovnemnda av 2013 ga klarsignal om(se vedlegg 6) Jeg 

måtte derfor lage fire nye regnskaper. To for Demokratene 2013 og 2014, og to for Demokratene i 

Norge 2013 og 2014. Se balanseregnskapet for disse regnskapene(se vedlegg 7-10). 

Konklusjon 



Det har hele tiden vært mangelfull økonomikontroll i partiet. Dette skyldes 

nok manglende kompetanse av de som har levert regnskaper, samt liten 

interesse eller kompetanse av de forskjellige styrene gjennom årene der 

mottoet tut og kjør har preget hele den sentrale ledelse. Forsøk på å rettlede 

har blitt tatt opp som kritikk og ikke besvart. Får denne ukulturen lov til å 

fortsette uhindret framover vil partiet komme i store økonomiske 

vanskeligheter når partilovnemnda slår ned på manglende revisjon av 

regnskapene i tillegg til den politianmeldelsen som nå er et faktum.  

Vedlegg: 11 
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