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Oppdrag fra Partilovnemnda om kontroll av Demokratene i Norge, jf. 

partiloven § 24 (4) og (5) 

Partilovnemnda anmoder med dette Partirevisjonsutvalget om å gjennomføre kontroll av 

Demokratene i Norge (DiN) sin etterlevelse av pliktene i kapittel 4 og å gi veiledning i tilknytning 

til disse, jf. partiloven § 24 fjerde og femte ledd. Dette oppdraget ble vedtatt gitt i nemndas møte 

20. mai 2015.    

  

Bakgrunn for saken 

Partilovnemnda fattet 29. april 2014 vedtak om avkorting av den statlige partistøtten i 2015 til 

DiN på femti prosent for brudd på partilovens bestemmelser om revisjonsplikt i § 21 a. Første 

ledd i § 21 a viser til at partienes hovedorganisasjon har revisjonsplikt etter revisorloven   § 2-1, 

og at unntakene i revisorloven § 2-1 annet ledd ikke får anvendelse. Annet ledd i § 21 a sier at i 

det i tillegg til regnskapet årlig skal gis revisorerklæring om alle innberetningspliktige forhold 

etter kapittel 4 i partiloven. For regnskapsåret 2013 foreligger det etter nemndas syn ikke tvil om 

at DiN har brutt revisjonsplikten.  

Nemnda har ikke tatt stilling til hva som er årsakene til manglende revisorgodkjent 2013-

regnskap. Man har likevel festet seg ved at det over tid synes å ha vært generell uro i partiet. 

Dette har blant annet gitt seg utslag i utskiftinger i ledelsen, at fraksjoner som har brutt ut og 

dannet et eget parti og sammenblanding av regnskapene til partiet Demokratene og 

Demokratene i Norge. Et sentralt element for at ulike revisorer ikke har kunnet godkjenne 

regnskapet i 2013 ser for nemnda ut til å være manglende inngående balanse på private 

fordringer. 

Nåværende ledelse ved leder Terje Svendsen tok i forkant av partiets innberetning av 2014-

regnskapet på ny kontakt med nemnda 12. mai 2015. Med bakgrunn i at inngående balanse i 

budsjettet ikke blir godkjent på grunn av feil fra tidligere år med ufullstendige poster, viser 
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Svendsen til at de heller ikke får revisorgodkjent dette regnskapet. De ber om veiledning i 

hvordan de skal kunne løse problemet på en slik måte at det igjen blir mulig å avlegge revisor-

godkjente regnskaper. 

Nemnda viser for øvrig til det vedlagte avkortingsvedtaket, bakgrunnsdokumentasjonen til denne 

og e-post med vedlegg fra Svendsen 12. mai 2015.      

 

Gjennomføring av kontrollen 

Partiet ble ved e-post 28. mai 2015 gjort kjent med at nemnda vil gi dette oppdraget til PRU. De 

er informert om utvalgets kompetanse. Nemnda ga også en tilbakemelding om at partiet på 

selvstendig grunnlag må ta en avgjørelse om hvordan de skal løse rapporeringen for regnskaps-

året 2014 med innberetningsfrist 1. juni 2015. 

Nemnda ber PRU om å gjenomgå sakens innhold både med tanke på å undersøke: 

 om veiledning kan gis som kan bidra til å løse problemet med manglende inngående 

balanse og konsekvensen dette har for revisorgodkjenning av partiets regnskaper for 

2014 og påfølgende år  

 om det foreligger straffbare forhold av en art som gjør at de skal rapporteres til 

Finanstilsynet (jf. partiloven § 21 fjerde ledd fjerde punktum)  

 om det foreligger andre brudd på partiloven kapittel 4 enn det som til nå er kjent 

Utvalget organiserer selv arbeidet og fordeler oppgaver internt. Det må klart framgå i 

kommunikasjonen mellom PRU og partiet hvilke oppgaver som inngår i kontrolldelen av 

oppdraget og hvilke som inngår i veiledningsdelen, jf. partilovforskriften § 8-2 tredje ledd. Ifølge 

forskriften § 8-3 skal kontroll som hovedregel gjennomføres skriftlig, og stedlig kontroll krever 

samtykke fra partiets leder. Svarfrist ved skriftlig kontroll skal ikke være kortere enn tre uker, og 

tidspunkt for stedlig kontroll skal avtales minst tre uker før gjennomføring.  

Både kontakten utvalget har med partiene i forbindelse med kontrollen og veiledningen har 

utvalget taushetsplikt – også overfor nemnda – om alle andre forhold enn de som er relevante 

for etterlevelse av pliktene i kapittel 4 eller straffeloven (1902) §§ 276 a til 276 c. Partiinterne 

forhold uten relevans for tilsynsformålet skal altså ikke formidles til nemnda eller offentligheten.     

Både den forestående ferietiden og det faktum at det kan være vanskelig å vurdere omfanget av 

denne typen oppdrag, innebærer at det er vanskelig å angi en eksakt tidsfrist for når skriftlig 

rapport bør foreligge (jf. partilovforskriften § 8-2 femte ledd). Nemnda håper imidlertid at 

rapport kan leveres innen utgangen av uke 40, og ber om at utvalget tar kontakt dersom dette 

viser seg å bli vanskelig. 

Nemnda står til Partirevisjonsutvalget disposisjon dersom det er behov for ytterligere 

informasjon om gjennomføringen av kontrollen og veiledningen.  
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For Partilovnemnda  

 

Tor Henriksen 
Sekretariatsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
7 filer:  Avkorting partistøtte Demokratene i Norge.pdf 
 Varsel tilbakehold § 21 a – Demokratene i Norge.pdf 
 e-poster og vedlegg, avkorting partistøtte DiN.DOCX 
 IMG.PDF (vedlegg e-post Terje Svendsen 15. april 2015) 

e-post med vedlegg fra Terje Svendsen 12. mai 2015 
e-post fra Partilovnemnda til Terje Svendsen 28. mai 2015 
e-post fra Olaf E. Roalkvam til KMD, SSB og nemnda 26. mai 2015 

 
Linker til medieoppslag i saken: 
 http://www.nrk.no/sorlandet/regnskapsrot-hos-demokratene-1.12231567 
 http://www.nrk.no/sorlandet/revisor-trakk-seg-etter-regnskapsrot-1.12236934 
 http://www.nrk.no/sorlandet/demokratene-kan-miste-partistotte-1.12253298 
 http://www.nrk.no/sorlandet/tror-demokratene-mister-partistotten-pa-200.000-1.12307966 
 http://www.nrk.no/sorlandet/demokratene-misser-partistotte-1.12338558 
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