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Briller: 38 12 01 80
Kontaktlinser: 38 12 01 90

Henrik Wergelandsgt. 10
4612 Kristiansand

Synsundersøkelse
     - høy fagkompetanse

Vi mennesker får ca. 80 % av våre sanse-
inntrykk via øynene. Derfor er livskvalitet i 
stor grad knyttet til synskvalitet. 

Grunnlaget for et bedre syn starter med 
synsundersøkelsen. Våre erfarne optikere 
benytter avanserte instrumenter og fire 
av våre optikere har spesialkompetanse på 
mastergradnivå. 

Høy fagkompetanse kombinert med avanserte 
instrumenter gir oss en unik mulighet til å 
avdekke og undersøke flere aspekter relatert til 
øyehelsen. Ved mistanke om øyesykdommer 
henviser vi til øyelege. Les mer på våre nettsider. 

Kontakt oss for informasjon og timeavtale.

Et bedre syn på livet

www.lauvland.no

Du skal kunne 
føle deg trygg hos 

optikeren

ÅSNES
HUKUSJØEN

Olaf E. Roalkvam fra Åsnes i
Hedmark fikk i oppdrag fra De-
mokratenes ledelse å gå grundig
gjennom partiregnskapene.

Da hadde Roalkvam la fram
en rapport som viste at general-
sekretær Kjell Arne Sellæg had-
de gjort en serie private utlegg
med partiets bankkort. Beløpet
på 87.000 kroner tilsvarer halv-
parten av partiets offentlige
støtte.

Generalsekretær Kjell Arne
Sellæg avviser at han har gjort
noe ulovlig, men innrømmer en
rotete praksis. Da sentralstyret i
Demokratene vedtok full tillit til
Sellæg, trakk regnskapsføreren

seg og meldte seg ut av partiet i
protest.

BANKUTSKRIFT. Roalkvam
fant at generalsekretæren bruk-
te et Visakort fra partiets be-
driftskonto som sin personlige
bankkonto.

– Mesteparten er brukt på
Brekkeåsen Matsenter i Re
kommune. Dette er ikke riktig
bruk av partiets penger, sier den
tidligere regnskapsføreren.

Fædrelandsvennen har kopi
av kontoutskrift som bekrefter
omfattende privat bruk av kor-
tet. De to første ukene i januar i
fjor ble kortet blant annet brukt
19 ganger på Brekkeåsen Mat-
senter.

Roalkvam reagerer også på te-
lefonutgifter på 107.000 kroner i

løpet av ett regnskapsår. Dette
forklarer Sellæg med at utgifte-
ne er et samlebeløp som gjelder
flere av partiets tillitsvalgte.

– Han har i tillegg brukt parti-
ets midler på rent private ting.
Jeg har bilagene her hos meg, og
kan dokumentere dette.

– BARE TULL – Det er bare tull
at pengene jeg har brukt privat,
har tilhørt partiet. Dette har
blitt etterforsket, sier Sellæg,
som sier påstandene først ble
fremmet av tidligere partifeller i
Vestfold, som har brutt ut for å
starte det konkurrerende nye
partiet Blått.

Fædrelandsvennen sjekker
saken. Det viser seg at de nå
henlagte anklagene i Vestfold
gjaldt andre forhold tilbake til
2008. Roalkvams beskyldninger
gjelder 2010-regnskapet.

Når vi tar kontakt med Sellæg
på nytt, innrømmer han å ha ro-
tet med partiets konto og sin
private konto i fjor.

– Jeg har av og til reist rundt
med bare ett Visakort, som er
partiets. Det har blitt en del pri-
vate utlegg. Men jeg har også
lagt ut fra min private konto til

fordel for partiet. Samlet sett er
det partiet som står i gjeld til
meg, og ikke motsatt, sier han.

RYDDER OPP. Sellæg håper den
tidligere regnskapsføreren leve-
rer tilbake partiets regnskap og
bilagspermer, slik at en uavhen-
gig revisor kan gå gjennom hele

materien.
– Kommer du til å endre prak-

sis, og slutte å kjøpe mat med
partikontoen?

– Ja, det kan vi rydde opp i.
Hvis jeg da overhodet orker å
fortsette. Det er tungt å slite
døgnet rundt med gratis arbeid i
politikken, og så måtte møte sli-

ke anklager fra tidligere parti-
kolleger, som bare er sure fordi
de ikke får posisjonene de øns-
ker seg.

Tekst: Tarjei Leer-Salvesen
tarjei.leer.salvesen@fvn.no
Tekst: Ole Dag Kvamme
ole.dag.kvamme@fvn.no

Regnskapsfører trakk seg i Demokratene

TREKKER SEG: Regnskapsfører Olaf E. Roalkvam trekker seg fra Demokra-
tene, etter det han mener er underslag fra partiets generalsekretær. - Kjell
Arne Sellæg har brukt 87.000 kroner på private ting, det meste på et mat-
senter, sier Roalkvam. FOTO: TOR HÅBY

– Jeg er klar over at Roalkvam
mener Sellæg har brukt for
mye penger, og til privat bruk.
Men saken har vært oppe, og vi
har konkludert med at ingen
ting straffbart har pågått, sier
partileder Vi-
dar Kleppe til
Fædrelandsven-
nen.

Sentralstyret i
Demokratene
har vedtatt føl-
gende formulering etter at Ro-
alkvam hadde levert sitt varsel

om generalsekretærens pen-
gebruk:

«Sentralstyret vil gi ros til
Olaf E. Roalkvam for sitt ar-
beid med å rette opp regnska-
pet i Demokratene. Sentralsty-
ret vil likevel påpeke at kasse-
rer i partiet skal forholde seg
til sentralstyret og partileder
når det gjelder utbetalinger.
Regnskapsfører fører kun kon-
troll med regnskapet uten å ha
formening om de enkelte pos-
ter.»

Roalkvam oppfatter den sis-

te setningen som en smekk på
fingrene.

– Det som gjorde at jeg nå
har meldt meg ut, var måten
ledelsen i partiet håndterte
mitt varsel på. De ønsket å dys-
se saken ned, sier han til Fæ-
drelandsvennen.

Til tross for utmeldelsen,
står Olaf Edvin Roalkvam fort-
satt på 2. plass på Demokrate-
nes liste i Hedmark ved høs-
tens valg.

Vedtok full tillit

Regnskapsfører oppdaget at Demokratenes
generalsekretæren brukte partiets bankkort
på mat og andre private utlegg. Da parti-
ledelsen likevel vedtok tillit til general-
sekretæren, trakk regnskapsføreren seg i
protest.

Daglig leder Steinar Ol-
sen sier støtten til de poli-
tiske partiene var en en-
gangsforeteelse.

– Det hadde ikke noe
med politikken deres å
gjøre. Vi ga det ene året
støtte på generelt grunn-
lag, for å støtte det viktige
samfunnsnyttige arbeidet
politiske partier gjør, sier
daglig leder Steinar Olsen
i Stormberg.

Han sier det ikke var
noen spesiell grunn til
fordelingsnøkkelen med
50.000 Høyre og Arbei-
derpartiet, og 10.000 kro-
ner til Sosialistisk Venst-
reparti og Fremskritts-
partiet.

– Det var tilfeldig at be-
løpene per parti ble slik,
men det var et bevisst valg
at det ble balanse mellom
det Ap/SV fikk og det
Høyre/Frp fikk, sier Ol-
sen.

Storm-
berg ga
120.000
Steinar Olsen og
Stormberg ga Arbei-
derpartiet og Høyre
50.000 kroner hver
foran stortingsvalget i
2009. SV og Frp fikk
10.000 kroner hver.

MANDAL
Med 385.000 kroner i gaver til
Høyre i begge Agderfylkene, lig-
ger partiet desidert øverst på ta-
bellen over partiene som mottar
mest private gaver på Sørlandet.

– Pengebidrag fra enkeltper-
soner og næringsliv blir stadig
viktigere for oss. Vi har det ikke
som Arbeiderpartiet – som får
mye penger fra LO. Vi må samle
inn pengene selv, sier Ole Gutt-
orm Ihme, leder i Vest-Agder
Høyre.

MÅ RAPPORTERE. Ni av ti inn-
tektskroner til politiske partier i
Norge kommer fra det private,
resten er offentlig støtte.

Bildet er også likt på Sørlan-

det, hvor 243 partipolitiske fyl-
kes- og lokallag i Vest- og Aust-
Agder rapporterte rundt åtte
millioner kroner i inntekt for
2009.

En tidel av dette er gaver fra
privatpersoner, kommersielle
foretak, organisasjoner i ar-
beidslivet samt «andre organi-
sasjoner, foreninger og sam-
menslutninger, institusjoner,
stiftelser og fond».

Partiene er pliktige å rappor-
tere alle inntekter, også gaver.
For større gaver skal giver navn-
gis. Det gjelder enkeltgaver
verdt over 20.000 kroner på fyl-
kesnivå, og gaver til en verdi
over 10.000 kroner til partier på
kommunenivå.

HØYRE. De største bidragsyter-
ne til Vest-Agder Høyre var Dag
Rasmussen (100.000 kroner),
Steinar Olsens nå oppløste val-
utahandelfirma Soto (50.000),
G. Strømme AS, (31.250), fami-
lieselskapet til Tore Han-
sen-Tangen, Viking Holding
(30.000) og entreprenørselska-
pet Kruse Smith (30.000).

– Vi har en del givere som leg-
ger seg like under beløpsgren-
sen for offentliggjøring. Noen er
nok mest komfortable med å bi-
dra uten å få navnet sitt i avisen,
sier Ole Guttorm Ihme.

H-PARTNER. Høyre har også en
ordning som kalles H-Partner.

– Dette er en ordning vi har
fra Høyre sentralt, men som
blant annet kommer fylkespar-
tiet til gode. Det er rett og slett
private givere som gir et fast
månedlig beløp til oss. Alle som
vil, kan bli H-Partner, sier Ihme.

Halvparten av pengene fra
H-Partner går til det respektive

lokallaget, og 45 prosent til fyl-
keslaget.

– Ordningen, hvor alle kan be-
tale inn fra 100 kroner måne-
den, blir en viktig finansierings-
kilde fremover.

– Vi har et godt økonomiut-
valg som har prøvd å jobbe sy-
stematisk med pengegaver over
tid. I fjor var det ikke store inn-
tekter, men vi lyktes godt i 2009,
som var forrige valgår. Når det
er sagt: Vi trenger enda flere bi-
drag fra private, sier Ihme.

Tekst: Tarjei Leer-Salvesen
tarjei.leer-salvesen@fvn.no
Tekst: Ole Dag Kvamme
ole.dag.kvamme@fvn.no

Høyre på gavetoppen i Agder-fylkene
Politiske partier på
Sørlandet fikk
825.502 kroner i 
private gaver i 2009.
Høyre ligger desidert
øverst med nesten
halvparten av 
beløpet.

Partienes penger
Hvor god råd har de politiske partiene 
foran valgkampen? Hvordan forvalter 
de pengene sine? Fædrelandsvennen 
følger de lokale partienes penger i en 
artikkelserie. 
Har du tips? 
Kontakt  våre 
journalister 
Ole Dag Kvamme
og Tarjei Leer-Salvesen.

FAKTA

Gavetoppen
I 2009 ga privatpersoner 237.430
kroner til politiske partier på Sørlan-
det. Kommersielle foretak ga
501.936 og organisasjoner 80.136.
� Vest-Agder Høyre: 291.511 kr.
� Aust-Agder Høyre: 93.925 kr.
� Aust-Agder KrF: 92.781 kr.
(inkludert 50.000 fra Johan Jørgen
Uglands Ugland Bulk Carriers AS).
� Aust-Agder Ap: 73.555 kr., mes-
teparten fra arbeidslivsorganisas-
joner.
� Vest-Agder KrF: 61.547 kr.
� Vest-Agder Ap: 50.000 kr.
� Kristiansand KrF: 47.843 kr.
Tall for 2010 foreligger ikke ennå.
KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ

VIKTIGE
BIDRAG:
Ole 
Guttorm
Ihme, 
leder i
Vest-Agder
Høyre, sier
at penge-
bidrag fra
privat-
personer
og næring-
sliv er
viktig for
partiet.
FOTO:
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