
 

 
 

 
Hei 
De landsmøteprotokoller og styreprotokoller jeg har, har dere fått tidligere. Dette med brune 
konvolutter og svarte bidrag er ukjent for meg. Allikevel er dette mulig sett på bakgrunn av alt 
rotet som har vært i partiet. Jeg har en mistanke om at tidligere regnskap for partiet kan være 
gjemt unna. Jeg viser til avsnitt under her der Terje Svendsen sier at han ikke finner tidligere 
regnskap. Etter det jeg har fått opplyst, er en del regnskaper overtatt av nettopp Terje 
Svendsen, og oppbevart på hytta hans. Det er fristende å si at disse regnskapene kanskje er 
gjemt på hytta hans for å skjule disse for innsyn. Noe rart er det i alle fall når han påstår at han 
ikke finner tidligere regnskap. Regnskapet for 2011 og 2012 hentet Terje Svendsen selv hos 
Elisabeth Rue Strencbo i hennes bolig i Tønsberg. Elisabeth har kvittering på overleveringen. 
Rekonstruerte regnskaper utført av meg for 2013 og 2014 for Demokratene og Demokratene i 
Norge ble oversendt av meg til Terje Svendsen(4 mapper) som to postpakker til hans 
hjemmeadresse i Kristiansand. Kvittering for forsendelsen har jeg liggende hos meg. 
Forsendelsen ble hentet på Grim postkontor i Kristiansand (i henhold til sporing). 2010 
regnskapet er redegjort under her. Og plutselig er Terje Svendsen fortvilet over at han ikke 
finner regnskapene! 
 
Rot.Det var partiet selv som tok kontakt med partilovnemnda. «Det 

er med tungt hjerte vi nå ser oss helt nødt til å henvende oss til dere 

for å få hjelp, til å komme oss ut av en meget vanskelig fastlåst 

situasjon», skrev daværende partileder Terje Svendsen til nemnda i 

mai 2015. Han opplyste at han rett og slett ikke fant tidligere 

regnskap. «Etter å ha søkt i alle protokoller fra både landsmøte og 

sentralstyremøter, finner ikke undertegnede annet enn protokoller 

uten godkjent regnskap.» Personen som førte regnskapet i 2010, var 

avgått med døden, forklarte han. 
 
Jeg viser til utklipp fra Morgenbladet over her der daværende 

partileder Terje Svendsen opplyste at han ikke fant tidligere regnskap. 

Personen som førte regnskapet i 2010 er riktignok nå død. Det 

regnskapet som han presenterte var i så dårlig forfatning at 

undertegnede som da var fylkesleder i Hedmark, fikk i oppdrag av 

daværende sentralstyre å rekonstruere dette. Bilagsmappen for 2010 

fikk jeg oversendt fra daværende generalsekretær. Alle bankutskrifter 

for 2010 i forbindelse med dette oppdraget fikk jeg tilsendt fra nå 

avdøde Erik Sanders som var kasserer i 2011. Dette arbeidet ble 

avsluttet i februar 2011 med en fullstendig rekonstruksjon av 

regnskapet for 2010. En tid senere ble bilagsmappen vedlagt utskrift av 

balanseregnskap, resultatregnskap og utskrift av hovedboken sendt til 
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daværende partileder Vidar Kleppe til hans privatadresse i 

Kristiansand som postpakke. Regnskapet ligger fortsatt på min PC. At 

han ikke finner bilagsmappen sendt til Vidar Kleppe, stiller jeg meg 

uforstående til. Det vil jo være graverende om noen i så fall har fjernet 

denne og kanskje andre bilagsmapper for andre år. Jeg skal ikke gi 

meg ut på noen spekulasjoner om dette, men synes det er høyst 

klanderverdig hvis dette har skjedd. 
  
Mvh 

Olaf E. Roalkvam 
 


