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Siden høsten 2016 har Stortinget utbetalt penger til den

profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari for å dekke en

rekke reiser som ikke har funnet sted. Han legger seg flat

etter å ha blitt konfrontert med Aftenpostens funn.

redag 8. desember 2017 er det uvanlig mye aktivitet på Stortinget. Etter

flere uker med Nobel-strid, er det duket for den endelige avgjørelsen:

Skal Carl I. Hagen få sitte i Nobelkomiteen?

Hagen selv har satt seg i diplomatlosjen for å følge dramaet på nært hold.

Salen er stappfull. Men én fremtredende kollega av Hagen, Mazyar Keshvari,

skal ha forlatt hovedstaden i bil og er allerede halvveis til Sørlandet, ifølge en

reiseregning. Målet er Vanse i Farsund kommune, ytterst på Norges

sørvestlige spiss. Hensikten med turen er «kurs om innvandringspolitikk og

veien mot 2019 valget».

Men Stortingets videokameraer og avstemningsteknologi avslører
reiseregningsbløffen:

Mens stortingssalen fylles opp til den avgjørende voteringen, sitter Keshvari

på Oslo-benken og fikler med mobilen. Klokken 11.19 reiser han seg for å

støtte Carl I. Hagens Nobel-drøm. Tre minutter senere rusler han ned til

urnen med stemmeseddelen og avleverer skriftlig stemme.

For den angivelige sørlandsturen fikk Keshvari utbetalt 5527
kroner og 85 øre for å dekke kost, losji og kjøregodtgjørelse.

– Ikke vært i Vanse siden 2015

Keshvari har møtt fast på Stortinget de fem årene partileder Siv Jensen har

sittet i regjering. Han er hennes vararepresentant. I fjorårets valgkamp var

han Frps innvandringspolitiske talsmann, og leder av Oslo Frp.

22. august i fjor var valgkampen godt i gang. Ifølge egen reiseregning setter

Keshvari seg i bilen og kjører fra hovedstaden til Sørlandet denne dagen. Han

oppgir å besøke flere sørlandsbyer: Grimstad, Lillesand, Mandal og

Kristiansand før han avslutter femdagersturneen med nok et besøk til det lille

tettstedet Vanse.

Overalt oppgir han at han overnatter privat.

På reiseregningen til Stortingets administrasjon skriver Keshvari at han har

deltatt på valgkamparrangement, holdt appeller og møtt lokallag.

Reiseregningen lyder på 9292 kroner for diett, kost og
kjøregodtgjørelse. Det blir ikke levert kvitteringer som
dokumenterer opphold, bompenger eller andre utgifter.

Totalt oppgir han å ha vært i Vanse, som har rundt 2000 innbyggere, tre

ganger i 2017 og 2018.

I én av reiseregningene har Keshvari oppgitt Merete Syvertsen i Farsund Frp

som referanse. På spørsmål om Farsund Frp har hatt besøk av Keshvari,

opplyser Syvertsen at dette sist skjedde for over tre år siden.

«Vi hadde besøk av han helgen 22. august 2015», skriver hun i en SMS.

Les portrettintervju med Mazyar Keshvari fra 2015, hvor han
forteller om sjikane og hets fra alle kanter.

På Frogner og Sørlandet samtidig

Men samme dag som Keshvaris reiseregning viser at han skal ha vært

midtveis i sørlandsturneen, har Aftenposten funnet bilder på Facebook som

tyder på noe helt annet:

«Flott medlemsmøte med over 60 fremmøtte i Frogner FrP i kveld.

Engasjerende foredrag ved stortingsrepresentant Mazyar Keshvari, ivrige

spørsmålsstillere ...» skriver Frogner Frp på sin Facebookside 24. august.

Flere dager i forveien hadde lokallaget annonsert at medlemmene skulle få

møte Keshvari på Majorstuen seniorsenter nettopp på denne datoen.

290.000 kroner i udokumenterte reiseregninger

Dette er noen av flere eksempler på at den profilerte Frp-politikeren har fått

refundert tusenvis av kroner etter at han har oppgitt å ha vært på ulike reiser

i Norge selv om det finnes dokumentasjon på at han har vært i hjemfylket

Oslo.

Aftenpostens gjennomgang av Keshvaris reiseregninger for perioden fra

november 2016 til august 2018 viser at han har levert reiseregninger til

Stortinget for over en halv million kroner.

Keshvari er blant stortingsrepresentantene som har fått refundert mest

penger for slike reiser.

Gjennomgangen viser at han i perioden oppgir å ha tilbakelagt over 38.000

kilometer på norske veier, tilsvarende 80 bilturer mellom Oslo og Bergen.

Han har levert udokumenterte krav på totalt 36.000 kroner for
reiser der Aftenposten i samme tidsperiode har funnet
dokumentasjon på at han har vært i hjembyen Oslo.
I tillegg til dette har han levert krav på tilsammen 116.000
kroner for reiser hvor lokale Frp-ledere eller andre kilder
bestrider at han har vært på besøk.

Totalt er det levert reiseregninger for 290.000 kroner der det ikke er levert

dokumentasjon på at reisene faktisk har funnet sted. Aftenposten kan

imidlertid ikke på nåværende tidspunkt dokumentere at hele denne summen

gjelder fiktive reiser.

Typiske trekk ved reiseregningene

Gjennomgående er dette regninger som kjennetegnes slik:

Han oppgir å ha kjørt til dels svært lange strekninger med egen bil. Dette
utløser store summer i kjøregodtgjørelse, men krever ikke noen form for
dokumentasjon.
Frp-profilen opplyser å ha overnattet «privat», uten at dette er omtalt
nærmere. Også dette gir penger til refusjon, men det krever ingen
dokumentasjon.
Det er ikke levert kvitteringer for overnatting, bompenger eller andre utlegg
på disse reisene.

Legger seg flat og «beklager dypt»

Mazyar Keshvari er blitt informert om at Aftenposten har fått innsyn i

reiseregningene og har vært sykmeldt siden 9. oktober.

Funnene i denne saken er forelagt Keshvari gjennom Frps spesialrådgiver

André Melchior Larssen og advokat Arve Lønnum. Lønnum har sendt

følgende uttalelse på vegne av Keshvari:

«Ved en rekke anledninger har han levert feil reiseregninger til Stortingets

administrasjon, og fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Han vil ikke gjøre

noe forsøk på å forsvare og bortforklare dette og gir en uforbeholden

unnskyldning. Han innser det han har gjort er uakseptabelt og er svært preget

av dette. Han beklager dypt overfor både partikolleger, kolleger på Stortinget,

velgere og skattebetalere for feilene han har begått og misbruket av tilliten

han har fått», skriver Lønnum i en e-post.

«Tirsdag tok han via meg kontakt med Stortingets administrasjon og ba om

et møte slik at vi kan gjennomgå alle bilag. Keshvari ønsker ingenting annet

enn å gjøre opp for seg og er allerede i gang med arbeidet som skal til for å

rette opp feilen, herunder ved å finne eksakt beløp å tilbakebetale», heter det

videre.

Lønnum opplyser at Keshvaris livssituasjon har vært vanskelig over tid. Han

skriver at Frp-politikeren nå vil skjerme seg selv og familien, og at han ikke

vil gi noen intervjuer.

Eksiliranere på Dombås

Keshvari er norskiraner og har deltatt på arrangementer med NCRI (National

council of resistance of Iran), en internasjonal gruppe med eksiliranere.

24. til 28. november 2016 oppgir han å ha deltatt på NCRI-konferanse på

Dombås hotell. Dette utløste en refusjon på 5676 kroner for kjøring og kost.

Men NCRI har aldri hatt noen arrangementer på Dombås, forteller

organisasjonens leder for Skandinavia, Perviz Khazai.

– Jeg har sjekket nøye, og kan si med absolutt sikkerhet at vi ikke har hatt

noen offisielle eller uoffisielle arrangementer på Dombås, sier Khazai, som er

tidligere iransk ambassadør til Norge.

Har du tips om denne eller lignende saker? Ta kontakt med
Aftenpostens journalister på e-post eller send en kryptert
melding i Signal-appen til 970 42 342.

Dombås hotell opplyser at hotellet var nesten fullt disse dagene.

– Jeg ser ikke noe i vårt bookingsystem som tilsier at det har vært noen slik

forening her denne helgen, sier eier av Dombås hotell, Jan Krokedal.

– Jeg tror jeg ville ha merket om det var en del med utenlands bakgrunn her i

akkurat i disse dagene, sier han og forklarer at hotellet var nesten fullt av

andre gjester, bl.a. et treff for enslige med spesielt mange kvinner i alderen 65

+ fra Møre og Romsdag og Trøndelag.

Fikk penger for å ha vært i Flekkefjord og Stavanger, men
var i Oslo

Bare få dager etter at Keshvari opplyser å ha kommet tilbake fra Farsund i

slutten av august 2017, skal han ha satt seg i bilen igjen, viser en annen

reiseregning han har levert til Stortingets administrasjon.

Klokken 07.25 om morgenen 31. august oppgir han å ha kjørt fra Oslo mot

Egersund i Rogaland, en kjøretur som tar nærmere syv timer.

Men på formiddagen samme dag er han fotografert på Holmlia i Oslo.

I reiseregningen skriver Keshvari at han påfølgende dag kjørte fra Egersund

til Sandnes, og videre til Stavanger 2. september. Der skal han ha blitt

værende i to netter.

Keshvaris egen Facebook-konto viser imidlertid at han ikke var i
Stavanger den 2. september, men i Groruddalen i Oslo. Likevel
fikk han utbetalt 8200 kroner i diett og kjøregodtgjørelse.

«Veien mot 2019» eller på vei mot Østensjø?

Ved et annet tilfelle har Keshvari levert reiseregning for en omfattende tur til

Tønsberg, Porsgrunn, Flekkefjord, Kristiansand og Arendal i perioden 31.

oktober til 6. november 2017. Han skal han ha holdt «kurs, foredrag om

valgresultatet og veien mot 2019».

2. november oppgir Keshvari på reiseregningen at han var i Flekkefjord,
etter at han ankom fra Porsgrunn kvelden før.
3. november drar han ifølge reiseregningen videre til Kristiansand.

For overnattingen og oppholdet i Flekkefjord, får Keshvari utbetalt totalt

11.100 kroner i diett og nattillegg. Han opplyser at han overnatter «privat».

Det finnes ingen bilag eller kvitteringer.

Men kvelden 2. november blir han fotografert på et medlemsmøte
hos Østensjø Frp i Oslo.

Lokallagsledere kjenner ikke til kurs og besøk

Aftenposten har snakket med 15 lokale ledere og andre tillitsvalgte som stiller

seg undrende til Keshvaris påståtte besøk hos dem. Dette gjelder blant annet i

Voss, Halden, Flekkefjord, Bergen og Stavanger.

Rådgiver Jørn Kyle Finnestad i Rogaland Frp er oppgitt som referanse i en av

reiseregningene til Sandnes. Han er også oppgitt som referanse i en

reiseregning der Keshvari hevder å ha vært i Stavanger i november 2017.

For denne reisen fikk Keshvari utbetalt 9400 kroner i diett og
kjøregodtgjørelse.

Finnestad stiller seg uforstående til opplysningene.

«Jeg har sjekket våre eventer på Facebook, utsendte invitasjoner og

aktivitetsplan, og kan ikke se at Mazyar har holdt foredrag/kurs hos oss siden

2016», skriver han i en e-post.

Mazyar Keshvari (Frp) gikk hardt ut mot daværende nestleder
Per Sandberg etter hans Iran tur. Her kan du lese hvorfor han
gikk ut og mente Sandberg burde vurdere fremtiden sin i partiet.

– Ingen holder kurs midt i fellesferien

Ved et annet tilfelle har Keshvari levert en reiseregning der han opplyser å ha

kjørt til Halden for å holde et kurs for lokallaget.

I reiseregningen har han skrevet at han kjørte tilbake til Oslo samme dag,

men han har likevel krevd, og fått utbetalt, diett og nattillegg for to private

overnattinger fra 10 til 12. juli 2017. Totalt ble dette 3900 kroner.

– Det har ikke vært i regi av oss. Det er jo ingen som holder kurs midt i

fellesferien, sier Henrik Rød, som er leder for Halden Frp.

Han finner heller ingen informasjon om to andre arrangementer i Halden

som Keshvari oppgir å ha deltatt på.

– Det ville vi visst om

I februar 2018 leverer Keshvari en

reiseregning der han oppgir å ha kjørt

fra Oslo til Haugesund for å holde et

kurs om Jeløya-plattformen. Men det

er ukjent for lokallaget i byen.

– Det stemmer at det har vært kurs om

Jeløya-plattformen, men det var det

Terje Halleland og Sveinung Stensland

(stortingsrepresentanter for Frp og

Høyre, red.anm.) som holdt for oss,

sier leder for Haugesund Frp, Sverre

Rønnevig.

Under telefonsamtalen med

Aftenposten konfererer han også med

gruppeleder Svein Erik Indbjo, som

heller ikke kjenner til det oppgitte besøket.

– Dersom dere hadde hatt besøk av Keshvari, ville du eller gruppeleder vært

kjent med det?

– Ja, det ville vi visst om.

Reiseregningen viser at turen fortsatte til Bergen og Voss. Men heller ikke på

disse stedene kjenner de lokale Frp-lederne til noen av arrangementene

Keshvari oppgir.
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Keshvari har levert reiseregninger for over en halv million kroner til Stortinget siden høsten 2016.


  Braastad, Audun / NTB scanpix

Mazyar Keshvari har vært leder for Oslo Frp siden februar 2017. Her er han fotografert sammen med Christian
Tybring-Gjedde og Siv Jensen under et valgkamparrangement i Spikersuppa i 2013.


  Aas, Erlend / NTB scanpix

Dette bildet er tatt klokken 10.44 31. august 2017, og viser Keshvari (i bakgrunnen) som besøker Holmlia. På dette
tidspunktet har han i en reiseregning til Stortinget oppgitt at han var i bilen på vei til Egersund i Rogaland.


  Ingar Storfjell

Keshvari har levert reiseregninger som tyder på at han har tilbrakt mye tid her i Sandnes. Men partiets lokale
representanter er helt ukjent med dette.


  Carina Johansen/Stavanger Aftenblad

Henrik Rød er leder for Halden Frp og var
stortingsrepresentant fra 2001 til 2005.


  Bjørn Sigurdsøn

Stortingsregnskapene

Stortingspolitikere, reiseregninger
og juks: Svake systemer skaper
skurker

Statsministeren om reiseregning-
fusk: Respekten for politikere blir
mindre

Stortingets direktør: – Vi har
gjennomgått alvoret i saken

Fest, fiktive reiseregninger og
bonuspoeng på avveie: Dette er
avsløringene om Stortingets
pengebruk

Ap-politiker tilbake i Norge: – Nå
skal jeg i dialog med Stortinget

Stortingets bunnløse naivitet
rammer de skikkelige politikerne

Se flere artikler

annonse

Frp i Oslo vil opprette
integreringsetat

Klimademonstranter
sier de skal «sjokkere»
nordmenn til
klimaengasjement

Frp-politiker utsatt for
ulovlig spillreklame –
tok ned blogg

Statsministeren om
reiseregning-fusk:
Respekten for politikere
blir mindre

Fagforbundet blar opp
millioner til rødgrønn
valgkamp

Bompengeliste er tredje
størst i Bergen

annonse

FREMSKRITTSPARTIET (FRP) POLITIKK STORTINGET

STORTINGSREGNSKAPENE

Denne reiseregningen viser at Keshvari
skal ha vært på vei til Vanse i Vest-Agder
tidlig på morgenen 8. desember.

UTBETALT BELØP:

5.527,85 kr

I denne reiseregningen skriver Keshvari
at han var i Grimstad, Lillesand,
Kristiansand, Mandal og Vanse 22–27.
august 2017.

UTBETALT BELØP:

8.567 kr

Keshvari har levert en reiseregning for
perioden 31. august til 4. september
2017. Her opplyser han å ha vært i
Egersund, Sandnes og Stavanger.

UTBETALT BELØP:

8.272,70 kr

Keshvari har levert en reiseregning der
han opplyser å ha vært på reise til
Tønsberg, Porsgrunn, Flekkefjord,
Kristiansand og Arendal i perioden 31.
oktober til 6. november 2017.

UTBETALT BELØP:

9.537,50 kr
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