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Partilovnemnda
v/leder Ørnulf Røhnebæk
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Demokratene
Kristian IVs gate 85
4614 Kristiansand S
Demokratene i Norge
v/leder Elisabeth Rue Strencbo
Snarveien 1
3122 Tønsberg

Førde 9. januar 2013
Henleggelse av sak om mulig uriktig utbetaling av partistøtte til Demokratene
Det vises til Partilovnemndas brev 22. august 2012, med varsel om mulig
tilbakeholdelse av partistøtte, samt 4 spørsmål til besvarelse. Det vises videre til
svarbrev fra Elisabeth Rue Strencbo, leder av Demokratene og Demokratene i Norge,
8. september 2012.
Fra Strencbos brev siteres:
Som Partilovnemda er kjent med så oppnådde ikke Demokratene ved
Stortingsvalget i 2009 nok stemmer til å beholde registreringen som ga retten
til å stille til valg etter paragraf 6-3 i valgloven ("forenklet modell"), som sier:
minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer i hele landet.
..(..)..
Demokratene tok derfor kontakt med Partiregisteret og Kommunal- og
Regionaldepartementet ved/herr Dahlbak. Dette for å søke råd om hvordan
Demokratene for fremtiden kunne få gjenopprette muligheten til å stille til
valg etter valgloven "forenklet modell". Svaret vi mottok var at Demokratene
måtte samle 5000 underskrifter. Dette ble så ble samlet inn av tillitsvalgte i
hele landet. Demokratene fikk etter mye frem og tilbake ikke godkjenning fra
Partiregisteret, slik at Demokratene igjen kunne stille til valg etter "forenklet
modell" i valgloven.
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Det ble derfor på nytt etter råd fra Partiregisteret og departementet (KRD),
besluttet å samle inn nye 5000 underskrifter til dannelsen av et nytt parti ved
navn "Demokratene i Norge". Dette for å stille til valg ved kommune og
fylkestingsvalget 2011 etter "forenklet modell" i valgloven. Dette ble
gjennomført og som Partilovnemnda ble orientert om fra Partiregisteret i epost datert 16. november 2010 v/rådgiver Trælvik, der det ble orientert om at
"Demokratene, org.nr. 984 806 663, rent faktisk hadde rettet seg etter
Partiregisterets vedtak. Et nytt parti med navnet Demokratene i Norge er
stiftet, etter innsamling av 5000 underskrifter, og registrert i Enhetsregisteret
og Partiregisteret, med org.nr.995 574 152".
Dette viser at Demokratene hele tiden har fulgt råd og veiledning fra de
sentrale myndigheter som er satt til å inneha kompetansen på dette området.
Det må også nevnes at styrene i Demokratene og Demokratene i Norge er nå
de samme. Demokratene/Demokratene i Norge har i denne tiden i to runder
totalt samlet inn over 10 tusen underskrifter for å få det vi trodde med
sikkerhet var "helt etter loven". Demokratenes mål var hele tiden å kunne stille
til valg for å drive politisk arbeid. Partilovnemnda skal vite at Demokratene i
hele denne prosessen har handlet i god tro. Om Partilovnemnda mener det er
noe vi må rette opp så vil vi selvsagt rette oss etter dette!
Partilovnemnda har på bakgrunn av brevet besluttet å henlegge saken. Henleggelsen
er basert på følgende begrunnelse:
Partiet Demokratene fikk ved Stortingsvalget 2009 totalt 2.285 stemmer. Dette gir
grunnlag for stemmestøtte etter partiloven § 11 i hele valgperioden, det vil si for årene
2010, 2011, 2012 og 2013.
Beløpsmessig utgjorde dette for året 2012 en statsstøtte med 282.191 kroner, og
beløpene for de øvrige årene lå / vil ligge på samme nivå. Det følger av partiloven §
11 fjerde ledd at søknad om støtte første året etter et valg anses å gjelde hele
valgperioden "så lenge søkeren ikke gir annen underretning". Støtta i 2011 og 2012 er
følgelig utbetalt på bakgrunn av den søknaden som ble framsatt tidlig i 2010, og den
støtta som snart kommer for 2013 vil være basert på det samme.
Det er en forutsetning for å motta løpende partistøtte at partilaget eksisterer, jf.
forskrift 16. mars 2006 nr. 321 om visse forhold vedrørende de politiske partiene
(partilovforskriften) § 15 første ledd bokstav b. I den foreliggende saken har
Partilovnemnda fra to ulike kilder, jf. nærmere om dette i vårt brev 22. august 2012,
blitt informert om at Demokratene ikke lenger eksisterer, men at det forelå vedtak om
at partiet skulle være "sovende".
Elisabeth Rue Strencbo, som i brevet 8. september 2012 opplyser at hun overtok som
leder av Demokratene 6. juli 2012 etter at tidligere leder Kjell Arne Sellæg trakk seg,
hevder at partiet Demokratene verken er et sovende parti eller er oppløst. I følge
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henne fattet sentralstyret i Demokratene i Norge under et møte i Kristiansand 2011 et
vedtak om oppløsning av Demokratene, men hun anser vedtaket som ugyldig, i det
Demokratene i Norge ikke hadde hjemmel til å fatte vedtak om et annet parti,
Demokratene. Hun opplyser videre at vedtaket aldri er blitt iverksatt.
I forvaltningssaker skal forvaltningsorganet legge til grunn det faktum som framstår
som mest sannsynlig, det vil si at det kun kreves simpel sannsynlighetsovervekt.
Partilovnemnda finner at det i saken må legges større vekt på opplysningene fra
Demokratenes leder Strencbo enn på opplysningene fra de øvrige kildene.
Det vises dessuten til at Demokratene i 2012 har innrapportert sine inntekter i samsvar
med partiloven § 18, og at det gir en klar indikasjon på at partilaget eksisterer.
Konklusjonen blir at det ikke er grunnlag for å treffe vedtak om tilbakeholdelse av
partistøtte etter partilovforskriften § 15 første ledd bokstav b.
Det neste spørsmålet i saken er om Partilovnemnda på annet grunnlag har hjemmel til
å gripe inn, under henvisning til at Demokratene benytter den tildelte statsstøtta på
uriktig måte. I nemndas brev 22. august 2012 ble følgende 3 spørsmål stilt i relasjon
til dette:
b) Er det korrekt at Demokratene har overført alle aktiva til partiet
"Demokratene i Norge"?
c) Er det korrekt at partistøtta utbetalt til Demokratene i 2011 og 2012 er blitt
overført til "Demokratene i Norge"?
d) Dersom slik overføring har funnet sted, hva anser
Demokratene/Demokratene i Norge at er det rettslige grunnlaget for
overføringen?
Lederen Demokratene og Demokratene i Norge, Strencbo, har i sitt svar opplyst at det
er korrekt at Demokratene har overført det meste av sine aktiva, herunder statsstøtta
for 2011 og 2012, til Demokratene i Norge. Hun viser til Demokratene har handlet i
god tro etter råd og veiledning fra Kommunal- og regionaldepartementet og
Partiregisteret.
Gjeldende partilov legger ikke opp til at Partilovnemnda eller andre forvaltningsorgan
skal føre kontroll med hvordan partistøtta anvendes. Det er likevel slik at støtta må
brukes i samsvar med formålet – som er å finansiere politisk aktivitet. Etter
Partilovnemndas vurdering må det være innenfor det handlingsrom som finnes at
Demokratene velger å overføre det meste av partistøtta til Demokratene i Norge.
Dette partiet er reelt sett Demokratenes arvtaker, og det ble stiftet av mer tekniske
årsaker for å kunne stille til valg i hele Norge i 2013 etter forenklet modell i valgloven
§ 6-3 første ledd, jf. det som foran er sitert fra Strencbos brev.
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Vedtaket er enstemmig og avsagt den 7. januar 2013 etter at saken ble drøftet under
nemndas møte 7. desember 2012 og et utkast til vedtak deretter ble godkjent etter
sirkulasjon blant nemndas medlemmer, jf. partilovforskriften § 21 annet ledd.
Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages. Partilovnemnda kan omgjøre et vedtak om
grunnlaget for vedtaket faller bort, eller når omgjøringskompetanse følger av
forvaltningsloven § 35 første og femte ledd, jf. partilovforskriften § 17 annet ledd.
Vedtaket kan bringes inn for domstolene.

For Partilovnemnda

Ørnulf Røhnebæk
nemndsleder
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