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Oversigt over partistøtte for 2014 på grundlag af deltagelse i folketings-
valget den 15. september 2011 

Nedenstående oversigt viser, hvilke partier der er berettiget til partistøtte på 
grundlag af deltagelse i folketingsvalget den 15. september 2011. Oversigten 
viser endvidere hvert af partiernes stemmetal ved valget den 15. september 
2011 og det beløb, partierne er berettiget til efter partistøttelovens § 2 i 2014, 
hvor støttebeløbet pr. stemme udgør 30,00 kr. (antal stemmer på partiet ved 
folketingsvalget den 15. september 2011 x 30,00 kr.). Oversigten viser tillige 
dato for udbetaling/udbetalt beløb.    

Partistøttemodtagende partier i Danmark 

 Berettiget til Udbetalt  

Socialdemokratiet  879.615 x 30,00 kr. = 10. februar 2014 

 26.388.450,00 kr. 26.388.450,00 kr. 

 Radikale Venstre   336.698 x 30,00 kr. =  20. juni 2014 

  10.100.940,00 kr.  10.100.940,00 kr.    

Det Konservative Folkeparti 175.047 x 30,00 kr. = 11. marts 2014 

5.251.410,00 kr. 5.251.410,00 kr.  

Liberal Alliance  176.585 x 30,00 kr. = 27. januar 2014

 5.297.550,00 kr. 5.297.550,00 kr.  

SF - Socialistisk Folkeparti 326.192 x 30,00 kr. = 11. marts 2014 

9.785.760,00 kr. 9.785.760,00 kr.   

Kristendemokraterne 28.070 x 30,00 kr. =  6. marts 2014 

842.100,00 kr. 842.100,00 kr. 

Dansk Folkeparti 436.726 x 30,00 kr. = 10. februar 2014 

13.101.780,00 kr. 13.101.780,00 kr. 

Venstre, Danmarks Liberale Parti 947.725 x 30,00 kr. = 11. marts 2014  

28.431.750,00 kr. 28.431.750,00 kr. 
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 Berettiget til Udbetalt  

Enhedslisten - De Rød-Grønne 236.860 x 30,00 kr. = 26. juni 2014  

7.105.800,00 kr. 7.105.800,00 kr. 

I alt til partier i DK 3.543.518 x 30,00 kr. =  

106.305.540,00 kr. 106.305.540,00 kr.   

 

Partistøttemodtagende partier på Færøerne og i Grønland 

Færøerne 

Hin Føroyski Fólkaflokkurin 3.935 x 30,00 kr. = 3. april 2014 

118.050,00 kr. 118.050,00 kr.        

Sambandsflokkurin 6.361 x 30,00 kr. = 1. april 2014 

190.830,00 kr. 190.830,00 kr.       

Javnaðarflokkurin 4.332 x 30,00 kr. = 1. april 2014 

129.960,00 kr.  129.960,00 kr.       

 

Tjóðveldisflokkurin 3.995 x 30,00 kr. = 9. januar 2015  

119.850,00 kr. 119.850,00 kr. 

Grønland 

Atassut 1.706 x 30,00 kr. = 10. februar 2014 

51.180,00 kr. 51.180,00 kr.       

Demokraatit 2.831 x 30,00 kr. = 10. februar 2014 

 84.930,00 kr. 84.930,00 kr. 

Inuit Ataqatigiit 9.587 x 30,00 kr. = 29. april 2014 

287.610,00 kr. 287.610,00 kr.      

Siumut  8.374 x 30,00 kr. = 6. november 2014 

251.220,00 kr. 251.220,00 kr. 
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I alt for Færøerne + Grønland 41.121 x 30,00 kr. = 1.233.630,00 kr. 

1.233.630,00 kr. 

I alt for Danmark,  

Færøerne og Grønland 3.584.639 x 30,00 kr. =  

 107.539.170,00 kr. =  107.539.170,00 kr.    

 

Vedr. Tjóðveldisflokkurin 

I forbindelse med udbetaling af partistøtte for 2014 er der yderligere udbetalt et beløb 

på kr. 2.000,00 til Tjóðveldisflokkurin, da partiet supplerende har oplyst at have afholdt 

flere udgifter til politisk arbejde i 2014, end partiet havde angivet i den erklæring om 

mindst påregnede udgifter til politisk arbejde i 2014, der indgik i partiets oprindelige 

ansøgning om partistøtte for 2014, og på hvilket grundlag udbetalingen af partistøtte for 

2014 blev foretaget.1 

I alt for Danmark, Færøerne og Grønland:3.506.242 x 30,00 kr. =107.539.170,00 kr. 

+ 2.000,00 kr. til Tjóðveldisflokkurin                                                          2.000,00 kr. 

I alt udbetalt for 2014   107.541.170,00 kr.

    

 

 

 

                                                

1
 Der henvises til partistøttelovens § 7, stk. 3, hvorefter der kan indgives supplerende ansøgning i det 

kalenderår, tilskuddet vedrører, hvis der er udbetalt et tilskud, der er mindre end det maksimale tilskud, et 
parti er berettiget til på grundlag af sit stemmetal ved sidste valg. Det vil kunne forekomme i den situation, 
hvor partiet i sin ansøgning om partistøtte for det pågældende kalenderår har angivet et lavere beløb for 
forventede udgifter til politisk arbejde, end partiet maksimalt er berettiget til at modtage efter partistøttelo-
ven på grundlag af sit stemmetal ved sidste valg.  


